
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Karlovy Vary, Cheb, 19. května 2011 

Čtyři parní vlaky se sjedou v sobotu do Chebu p ři 
příležitosti 950 let první zmínky o m ěstě 

Výjime čná podívaná čeká příznivce parních lokomotiv i návšt ěvníky Chebu 
v sobotu 21. kv ětna. Do tohoto západo českého m ěsta totiž p ři příležitosti 
950 let od první zmínky o Chebu p řijedou čtyři parní vlaky. Parní lokomotiva 
475.179, zvaná „Šlechti čna“, poveze z Karlových Var ů zvláštní vlak, který 
vypravuje Karlovarský kraj ve spolupráci s Českými drahami.  

Další tři vlaky budou vypraveny z Německa a pojedou po trasách Zwickau – Plauen – Hof – Cheb  (vlak 
č. 1), Gera – Plauen – Vojtanov – Cheb  (vlak č. 2) a Neuenmarkt – Wirsberg – Hof – Marktredwitz – 
Cheb  (vlak č. 3). Parní vlak od Karlových Var ů bude označen jako vlak č. 4. Všechny vlaky přijedou 
do Chebu v rozmezí od 10:30 do 11:30 hod. Občané i návštěvníci Chebu si tak budou moci tento den 
prohlédnout na chebském vlakovém nádraží čtyři parní lokomotivy najednou. „Železni čním fajnšmekr ům 
pak bude v čase od 14:50 do 15:10 nabídnuta nebývalá luxusní po dívaná, kdy se všechny čtyři parní 
lokomotivy po odpojení od svých vagon ů seřadí za sebou na chebský železni ční viadukt, kde 
spole čně slavnostn ě zapózují fotograf ům,“  uvedl Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní 
dopravy Českých drah v Karlových Varech. Chebský železniční viadukt pochází z konce devatenáctého 
století a patří mezi desítku nejdelších železničních mostů v ČR. 

Šlechti čna s historickými vozy „Bai“ odjede z horního nádra ží v Karlových Varech v čase mezi 8:30 
až 9:00 hod.  Příjezd do Chebu je naplánován na 10:30 až 10:45 hod. Do vlaku se jízdenky neprodávají, bylo 
je možné vyhrát v soutěži pořádané Karlovarským krajem. 

Cestujícím hostům z Německa, Karlovarska a Sokolovska nabídne město Cheb i rozsáhlý kulturní program, 
například dobový historický průvod krále Jiřího z Poděbrad se svojí družinou městem, koncert pro krále 
Jiřího ve Františkánském kostele v podání Pražského komorního sboru nebo vernisáž výstavy k 950. výročí 
založení města v Chebském muzeu. 
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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. 


