
 Popis práce
Pára z kotle je přes regulátor vedena do šoupátkové komory  
a odtud je rozdělována na válce. Tam svým tlakem způsobuje po-
hyb pístu. Použitá pára je pak přes šoupátkovou komoru vypouště-
na ven. Posuvný pohyb pístu je dále přenášen na pístní tyč, křižák, 
ojnici a kliku, která posuvný pohyb převádí na rotační.

 

Parní stroj

 Historie parního stroje
Parní stroj je pístový stroj, přeměňující tepelnou energii vodní páry 
na energii mechanickou.
První takový stroj – bez praktického využití -  sestavil Hérón Alexan-
drijský již v prvním století našeho letopočtu.  Jeho vynález byl však  
připsán až v roce 1756 Angličanu Jamesi Wattovi, který si ho nechal 
patentovat  jako dvojčinný,  a to včetně převodu posuvného pohy-
bu pístu na otáčivý a odstředivého regulátoru. Později jej napadlo 
pohánět stroj dokonce párou o vyšším atmosférickém tlaku.
V 19.století se stal parní stroj symbolem průmyslové revoluce. Byl 
totiž nejvýznamnějším zdrojem energie jak v průmyslu, tak v dopra-
vě či zemědělství. Poháněl totiž  dvě stovky let nejrůznější stroje – 
mimo jiných šlo o úžasné  lokomotivy,  parníky, silniční válce, hasič-
ské stříkačky, oračky, mlátičky. Donedávna se pára využívala také  
u důlních těžních strojů.  

Tento  stroj je spolehlivý a schopný práce ve více pracovních reži-
mech. V porovnání  s jinými současnými stroji má ale nízkou účin-
nost – konkretně jen  5-15%.
Dnes je již parní stroj vytlačen spalovacími motory a stroji elektrický-
mi. Nicméně se s ním stále setkáváme  u katapultů letadlových lodí.
Funguje tu  samozřejmě i nostalgie – dík institucím a lidem, kteří 
o historické parní relikty pečují a předvádí je jiným. A zájem veřej-
nosti – jak o tom svědčí i námi každoročně pořádaná přehlídka Ná-
břeží  paromilů s takřka stovkou vystavovatelů  – je skutečně  velký. 

Schéma parního stroje
1. Píst
2. Pístní tyč
3. Křižák
4. Ojnice
5. Klika
6. Výstředník
7. Setrvačník
8. Šoupátko 
9. Wattův 
odstředivý regulátor

POŘADATEL:

Pořadatelé, sponzoři a partneři děkují návštěvníkům, hostům a vysta-
vovatelům za účast a přejí jim příjemně prožitý den.

Poté, co si prohlédnete vystavené exponáty, jsou pro Vás na letošním 
Nábřeží paromilů připraveny:

Kolejiště bylo vybudováno díky podpoře Statutárního města Hradec Králové 
a Královéhradeckého kraje v parčíku na hradeckém náměstí 5.května 
a slavnostně otevřeno 21.8.2010. DŽ je v provozu (pokud neprší) -  
od  května do září pouze v neděli -,  o prázdninách v pondělí, středu, sobotu 
a neděli -  také pak o všech svátcích / vždy od 10-12 a pak od 14-17 hodin. 
Informace o mimořádných akcích (Velikonoční jízda, Haloween, Mikuláš, 
Štědrovečerní jízda) zjistíte na našich webových stránkách.
Kontakt: Jiří Hamáček, tel.: 731 031 931

Jde o plavbu na parníčcích Hradec, Královna Eliška, Primátor Ulrich, 
motorové lodi Smiřice, pirátské plachetnici. Na přístavišti, které sousedí 
s areálem dětské železnice, je i půjčovna lodiček. Samostatné vstupné. 
Kontakt: Hradecká paroplavební společnost - 503 02 Předměřice nad Labem, 
Na Obci 41, www.paroplavbahk.cz, tel.: 777 009 143

Trasa vede starým i novým městem, vláček vyjíždí od Muzea. Informace 
o trasách, odjezdech a jízdném na webových stránkách MHD.
Kontakt: www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove/turisticky-hradecky-
vlacek, tel.: 495 533 313

V IC shlédnete zajímavou expozici, týkající se výroby elektrické energie 
ve vodních a větrných elektrárnách (v sobotu a neděli ve 14.00 hod. spojeno 
s prohlídkou labské říční elektrárny Hučák). Vstupné zdarma. 
Kontakt: IC Obnovitelné zdroje - 500 03 Hradec Králové, Křižíkova 233, 
www.cez.cz/hucak, tel.: 492 122 660, 725 781 564

IC HK má vlastní stánek u hlavního vstupu do areálu. Zde naleznete mapy, 
prospekty i osobní informace o městě. Tel.: 495 534 482

-  akce 
určená pro historické automobily a motocykly – Masarykovo náměstí  12:00-
15:30 – organizátor p.Zdeněk Kubizňák / tel. 602 488 648

- stálé kolejiště Dětské železnice KHS PPS,

- plavba na řece Labi

- okružní jízda turistickým bantamovým vláčkem DP města HK

- návštěva Informačního centra Obnovitelné zdroje

- informační centrum města Hradec Králové

- 17. Hradecká veterán rallye TENTOKRÁT VE ZNAMENÍ PÁRY 

Telefon:              
e-mail:                stransky@mybox.cz
web:                   www.nabreziparomilu.cz

495 539 278, 725 794 151

POŘÁDAJÍCÍ:

VYSTAVOVATELÉ:

Dům dětí a mládeže Hradec Králové – 
Hradecká paroplavební společnost – Historic 
Car muzeum Kuks – Hasičský záchranný sbor Hradec 
Králové – Klub historických vozidel Metuje – Merkur Toys s.r.o. – Muzeum 
starých strojů Žamberk – Národní zemědělské muzeum Čáslav – SDH Hrádek 
u Nechanic – SDH Chlumec nad Cidlinou – SDH Jilemnice –  SDH Klatovy –  
SDH Nepasice – SDH Otrokovice – SDH Roztoky u Jilemnice – SDH Semily – 
SDH Svojanov – SDH Tábor – SKVH Rokycany – Spolek dam Náchod – SPŠ 
SOŠ a SOU Hradec Králové – Aigenstuhler Alois – Barnasík Pavel – Bondra Jan 
– Buchta Pavel – Dopita Radek – Dražil Martin – Dražil Miloslav – Filová Daniela 
– Holub Jiří – Hamáček Jiří – Hlava Ladislav – Hubička Dušan – Janeš Petr – 
Kajsrlík Miroslav – Konec David – Konopáč Ladislav – Kopřiva Petr – Košta Jiří 
– rodina Lhotova – Lukášek Vladislav – Mácha Aleš – Malinovský Michal – 
Materna Jiří – Nekovář Jan – Pavelka Antonín – Pištora Václav – Prokeš Otakar 
– Rota Martin – Seidl Johann – Shořovský Jan – Schaller Erich – Synek Jaromír 
– Šedivý Ladislav – Šnábl Radim – Šurda Jiří – Vanžura Jan – Vidner Petr – 
Vincenci Jan – Zahradník Michal  –  Zámečník Aleš  –  Zelníček  René.

Královéhradecký spolek přátel parních strojů

Královéhradecký spolek přátel parních strojů
Vás jako pořadatel akce srdečně zve na

15. MEZINÁRODNÍ
NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ

2017

Záštita akce:

Statutární město Hradec Králové

Primátor města Hradec Králové p. MUDr. Zdeněk Fink

Hejtman Královéhradeckého kraje p. PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Akce se uskuteční 

v Hradci Králové na Smetanově a Eliščině nábřeží

(mezi Tyršovým mostem a Novákovými garážemi).

v sobotu 26. srpna 2017 od 10 hod.

Vstupné 30 Kč
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Minulé ročníky Nábřeží paromilů ve zkratce Naši spolkoví  vystavovatelé

Danielin lodní parní stroj
 – čeká na využití

Jirkova lokomotiva
– jedna z nejhezčích 

Petrův  mikropivovar  
– produkující vlastní pivečko

Láďova lokomobila 
–   poslední výtvor jmenovaného

Naši spolkovými vystavovateli jsou Daniela Filová, Jirka 

Hamáček, Petr Kopřiva a současný předseda Láďa Šedivý. 

Jejich exponáty jsou v každém ohledu pozoruhodné.

První přehlídka parních strojů byla v Hradci Králové, na náplav-
ce Smetanova nábřeží u Tyršova mostu, uspořádána již v roce 
2003. Nábřeží se však stalo významnou přehlídkou až poté, co 
jej začal pořádat Královéhradecký klub přátel parních strojů,  
a to v roce 2007. Bylo totiž rozšířeno o parčík na náměstí 5. 
Května a levobřežní  labskou náplavku. Mezinárodní charak-
ter pak dostalo v r. 2008, kdy jsme tu přivítali třináct zahra-
ničních vystavovatelů z Německa, Rakouska a Slovenska.
Hradecké Nábřeží paromilů  je v Evropě unikátní tím, že se 
pořádá pod širým nebem a na Labi tu plují  parníčky, po-
jmenované jako Hradec, Královna Eliška a Primátor Ulrich. 
Významným zpestřením se pak v r. 2010 stala pod hes-
lem „Místo tanků vláčky“ jediná veřejná Dětská železnice 
v Čechách. Zajímavost a edukativnost akci po právu zařadily 
do programu REGINA.
Návštěvníci - kterých  bývá přes 10 tisíc - zde mohou obdivo-
vat velké historické parní stroje, ale i jejich repliky a mode-
ly. Jejich expozici pak zpestřujeme stabilními motory i auto 
a moto veterány.


