
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, Pardubice, 11. května 2011 

Parním vlakem z Prahy do Pardubic p ři příležitosti 
výro čí 100 let od dálkového letu Ing. Jana Kašpara 

U příležitosti víkendových oslav 100. výro čí prvního dálkového letu 
v Čechách, který uskute čnil na trase Pardubice – Praha-Chuchle Ing. Jan 
Kašpar, vypraví České dráhy ve spolupráci s Národním technickým muze em 
v sobotu 14. kv ětna parní vlak z Prahy do Pardubic a zp ět. V čele vlaku pojede 
parní lokomotiva 464.102 „Ušatá“ z roku 1946. Zpáte ční jízdenky na vlak 
budou zárove ň platit jako vstupenky na letišt ě pod Kun ětickou horou, kde 
prob ěhne Aviatický den. 

Parní vlak odjede z Prahy Masarykova nádraží v sobo tu 14. kv ětna v 8:00 a na pardubické hlavní 
nádraží dorazí v 10:33. Souprava zastaví pro nástup cestujících v Kolíně (v 9:13), mezi 9:30 a 9:56 hod. 
mohou zájemci shlédnout zbrojení lokomotivy v Záboří nad Labem. Po příjezdu do Pardubic bude 
od hlavního nádraží zajištěna autobusová doprava na letiště pod Kunětickou horou, kde čeká návštěvníky 
bohatý program. Zpět z Pardubic hl.n. do Prahy Masarykova nádraží odje de vlak ve 14:50 hod, p říjezd 
do Prahy bude v 17:36 hod. 
 
Za zpáteční jízdenku z Prahy do Pardubic a zpět zaplatí dospělí cestující 290 Kč (děti 6 – 15 let 150 Kč), 
z Kolína do Pardubic a zpět pak 210 Kč (děti 6 – 15 let 110 Kč). V prodeji budou také jednosměrné jízdenky. 
Jízdní doklady bude prodávat vlakový personál na nástupišti před odjezdem vlaku. Zpáteční jízdenky 
budou zahrnovat také vstupenku na Aviatický den na letišti pod Kun ětickou horou. 
 
Podrobné informace jsou na webu www.cd.cz  (sekce Tipy na výlety) a poskytne je také Krajské 
centrum osobní dopravy Praha na tel. 972 241 629 ne bo e-mailu lemberk@kcod.cd.cz . Informace 
o oslavách 100 let od prvního dálkového letu v Čechách jsou na stránkách NTM (www.ntm.cz ). 
 

Parní vlak Praha Masarykovo n. – Pardubice hl.n. a zpět 
(14. května 2011) 

směr tam žel. stanice směr zpět 

příjezd odjezd stanice příjezd odjezd 
 08:00 Praha Masarykovo nádraží 17:36  

09:13 09:18 Kolín 15:54 16:14 
09:30 09:56 Záboří nad Labem *) 15:28 15:42 
10:33  Pardubice hl.n.  14:50 

*) Zastavuje jen z dopravních důvodů (zbrojení parní lokomotivy) 

Jízdné v parním vlaku Praha Masarykovo n. – Pardubi ce hl.n. a zp ět 
zpáteční jízdenky platí také jako vstupenky na Aviatickou pouť na letišti pod Kunětickou horou 

(14. května 2011) 

trasa dosp ělí děti 6 – 15 
let 

Praha – Pardubice (zpáteční) + vstupenka na Aviatický den 290 Kč 150 Kč 
Praha – Pardubice (jednosměrná) 200 Kč 100 Kč 
Kolín – Pardubice (zpáteční) + vstupenka na Aviatický den 210 Kč 110 Kč 
Kolín – Pardubice (jednosměrná) 100 Kč 50 Kč 
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Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 

 

 


