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Pozvánka 

na tiskovou konferenci 
  

Jízda „Prezidentského vlaku“ 
 

v pondělí 18. června 2018 od 15 hodin v Národním technickém muzeu 

 

Dovolte, abychom Vás jménem Národního technického muzea a Národního dopravce České 

dráhy, a.s., pozvali na tiskovou konferenci k jízdě speciálního „Prezidentského vlaku“, který 

dne 28. června 2018 vyrazí na svou neopakovatelnou jízdu po České a Slovenské republice. 

„Prezidentský vlak“ Národní technické muzeum připravilo ve spolupráci s  Českými drahami 

a se Železnicemi Slovenské republiky a bude složen ze železničních vozů, které v různých 

etapách sloužily československým prezidentům. Veřejnosti bude prezentován od konce 

června do počátku září 2018. Souprava vyrazí z Prahy do Brna, Bratislavy a Košic, dále zavítá 

do Zlína, Pardubic, Olomouce, Plzně, Karlových Varů nebo Chomutova. Svoje putování 

zakončí na Masarykově nádraží v Praze v prostorách plánovaného Muzea železnice a elekt-

rotechniky Národního technického muzea.  

 

Těšíme se na Vaši účast 

 
Mgr. Karel Ksandr 
generální ředitel NTM 
 

Ing. Michal Štěpán 
člen představenstva Českých drah  
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Program tiskové konference 18. 6. 2018 v 15 hodin: 

 
1. Karel Ksandr, generální ředitel NTM: představení projektu NTM „Made in 

Czecholovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ k 100. výročí založení 

československého státu a „Prezidentského vlaku“, jenž je součástí projektu 

 

2. Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní 
dopravu: představení „Prezidentského vlaku“, jeho trasy a logistiky akce 

 

3. Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy: představení 
„Prezidentského vlaku“, salónního vozu T. G. Masaryka Aza 1-0080 
 

4. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea NTM: vozy ze sbírky NTM, 

kterými cestovali českoslovenští prezidenti; cestování čs. prezidentů po železnici; 

plánované Muzeum železnice a elektrotechniky NTM 
 

5. Projekce filmu o salónním vozu T. G. Masaryka Aza 1-0080 
 

6. Prostor pro dotazy novinářů 

 
 

Kontaktní osoba: 

 

Mgr. Adam Dušek 

Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností 
Email: adam.dusek@ntm.cz 
Mob: +420 774 426 828 
Národní technické muzeum 
Kostelní 42, 170 78, Praha 7 
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Svou účast prosím potvrďte na adresu jana.dobisikova@ntm.cz 
nejpozději do pátku 15. 6. 2018. 
 
 
Akce je zařazena do projektu Národního technického muzea „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl 
svět“, jenž je součástí oslav 100. výročí založení Československé republiky schválených usnesením vlády ČR č. 
353 dne 10. května 2017. 

 


