
 

 

 

 

 

 

České Budějovice, 18. května 2011 

Tradi ční jízda vlaku „Peklík“ na trati z Českých 
Budějovic do Netolic vyráží v sobotu  

České dráhy vypraví v sobotu 21. kv ětna už tradi čně historický parní vlak 
„Peklík“ z jiho české metropole p řes Dívčice do Netolic. Tato nostalgická jízda 
nese název Parním vlakem Peklík na Rožmberské slavn osti. Pro cestující je 
také p řipravena vyhlídková jízda parním vlakem „Jakub Kuba ta“ z Netolic 
do Dívčic a zp ět. 

Ve vlaku budou řazeny historické osobní vozy t řetí a druhé t řídy, cyklov ůz a bufetový v ůz. 
Pro zájemce bude k dispozici i otev řený vyhlídkový v ůz. Soupravu povede parní lokomotiva řady 310. 
Celodenní rodinné jízdné stojí 500 K č a vztahuje se na jízdy obou parních vlak ů Peklík i Jakub 
Kubata.  

„V Netolicích čekají  návštěvníky oslavy spojené s programem Rožmberského roku. Kromě stánků s řemesly 
jsou připraveny dobové hry, třeba jízda na sudu nebo házení věnečků,“ upřesňuje Pavel Kosmata z 
Krajského centra osobní dopravy ČD v Českých Budějovicích. Program zahrnuje také ukázky řemesel a 
staročeské občerstvení. 

Jízdní řád parního vlaku „Peklík“ 
z Českých Budějovic do Netolic (21. 5. 2011) 

8:41 České Bud ějovice 17:33 
8:46 České Budějovice severní zastávka 17:28 
8:58 Hluboká nad Vltavou 17:16 

 9:11 Zliv 17:01 
9:18 Zbudov 16:54 

9:24 (příj.) Dívčice 16:49 (odj.) 
9:44 (odj.) Dívčice 16:29(příj.) 

9:55 Libějovice 16:18 
9:59 Malovice 16:14 

10:03 Holečkov 16:10 
10:06 Netolice zastávka 16:06 
10:12 Netolice 16:01 

 

Parní vlak „Jakub Kubata“ z Netolic do Dív čic a zpět 
(21. 5. 2011) 

12:00 Netolice  14:28 
12:05 Netolice zastávka 14:22 
12:09 Holečkov 14:19 
12:12 Malovice 14:15 
12:16 Libějovice 14:11 
12:27 Dívčice 14:00 



 

 

 

Celodenní jízdné pro oba parní vlaky 
Dospělí 200 Kč 
Děti 6 – 15 let 100 Kč 
Rodinné jízdné (pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let nebo 2 dospělé a 2 
děti do 18 let) 500 Kč 

Jízdné pro vlak „Peklík“ 
Dospělí pro jízdu v jednom směru 150 Kč 
Děti 6-15 let pro jízdu v jednom směru   80 Kč 

Jízdné pro vlak „Jakub Kubata“ 
Zpáteční 80 Kč 
Jednosměrné 50 Kč 
Rodinné jízdné (pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let nebo 2 dospělé a 2 
děti do 18 let) 

150 Kč 

 
Pro děti do 6 let  je p řeprava zdarma, stejn ě tak pro jízdní kola a ko čárky. Ve vlaku platí také 
jízdenka Sport Karta Vltava – Dunaj. 

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


