
 

Jeden z nejdelších vlak ů české historie op ět míří na festival do 
Banátu! 

 

Organizáto ři Festivalu Banát vypraví speciální vlakovou soupra vu. 
Mimo řádný festivalový vlak odveze tém ěř třinácet Čechů za 

jedine čným kulturním zážitkem do rumunských hor  
 
Pravděpodobně největší vlaková výprava v novodobé historii české železnice s 1272 osobami míří 
podpořit českou komunitu v Rumunsku. Tam se již sedmým rokem koná populární kulturní festival - 
Festival Banát. Na úpatí transylvánských Karpat žije v šesti českých vesnicích necelé dva tisíce lidí, 
kteří sem kolem roku 1823 odešli z tehdejší rakouské monarchie. Díky naprosté izolovanosti a 
jazykové a kulturní svébytnosti si čeští krajané udrželi ojedinělou komunitu v těžko dostupné divoké 
přírodě pár kilometrů nad Dunajem.  
 
V jedné z českých vesnic, Eibentálu, se již po šesté koná kulturní festival, na který tradičně vyrážejí 
fanoušci z České republiky. Každoroční autobusovou dopravu v minulém roce nahradil speciální 
vlakový expres a po velkém úspěchu vyráží opět na cestu v úterý 14. srpna z pražského Smíchova až 
do rumunské Oršavy. Posledních padesát kilometrů pak překonají návštěvníci místními autobusy a 
lodní dopravou přes známou dunajskou úžinu Cazanele.  
 
Půl kilometru dlouhý vlak poveze téměř třinácet pasažérů přes čtyři státy patnáct hodin a již během 
během cesty budou na palubě expresu probíhat první koncerty kapel, které se rozhodly podpořit tento 
ojedinělý projekt. Na samotném festivalu se pak během čtyř dní vystřídá přes třicet kapel v čele s 
Emmou Smetanou, Terne Čhave, Vasilovým Rubášem, Zuby Nehty, Nylon Jail, vše pak doplní 
filmový festival One World, divadelní soubory a mnoho přednášek a besed v čele s Láďou Ziburou, 
Jankem Rubešem či Ondřejem Bankem.  
“Myšlenka vypravení speciální vlaku nás napadlo již v roce 2015, projekt jsme dotáhli úspěšně až o 
dva roky později. Loňská výprava byla tak úspěšná, že jsme se ihned pustili do příprav na vypravení 
dalšího speciálu s ještě větší kapacitou. Bohužel nás trochu zastavili maďarské a rumunské dráhy, 
které nám neschválili dvacet vozů a letos opět vyjede osmnáct vozů s kapacitou 1272 osob,” říká 
jeden z organizátorů, Štěpán Slaný.  
 
Do náročných příprav se letos opět zapojila kladenská společnost KDS, IDS Cargo a České dráhy, 
které ve spolupráci s ČD Cargo nasadily podstatnou část vagónů, souprava o délce téměř půl 
kilometru se skoro nevejde na žádné nástupiště v České republice, na hlavním brněnském nádraží 
tak bude zastavovat například pouze předními vozy. Na slovenských hranicích pak soupravu přebírá 
státní maďarský dopravce MÁV a rumunský CFR, soupravu po celou dobu potáhnou dvě lokomotivy. 
“Přiznám se, že jsme letos čekali trochu jednodušší práci, ale každoroční vyřizování všech povolení, 
komunikaci s národními dopravci ze Slovenska, Maďarska a Rumunska byla opět tak náročná, že 
nebýt našich partnerů, tak jsme letos ten projekt asi ani nedotáhli. Nadruhou stranu nás motivavala 
podpora našich fanoušků, kteří v během deseti dnů v podstatě naplnit celou kapacitu,” doplňuje 
Štěpán Slaný 
 
Krajané v Banátu si dodnes zachovali zvyky a tradice, které si na počátku 19. století přinesli z Čech. 
Ve vesnicích je proto možné se bez problémů domluvit česky. Tradiční zemědělství zachovalo krajinu 



 

neporušenou a návštěvníkům se občas nabízejí výhledy jak z Ladových obrázků. Atmosféru českého 
Banátu, který čítá šest vesnic, je možné zachovat i díky speciálnímu programu rozvoje šetrné 
turistiky,  který zde spolu s organizátory festivalu prosazuje organizace Člověk v tísni. “Festival Banát 
významně přispívá k propagaci českých vesnic jako unikátní turistické destinace. A šetrný cestovní 
ruch je jednou z mála možností, jak v krajanských vesnicích vytvářet pracovní příležitosti a tím přispět 
k jejich záchraně,” přibližuje hlavní záměr banátského festivalu koordinátor Člověka v tísni Ivo 
Dokoupil.  
 
Festivalový expres Banát odjede v úterý 14.8.2018 z pražského Smíchova kolem sedmnácté hodiny. 
 
Informace pro editory: 
 
Festival Banát je hudební festival odehrávající se v rumunské vesnici Eibenthal, kde žije největší 
česká komunita v Rumunsku. Festival má za sebou šest ročníků a v roce 2018 přichází opět se 
speciálním lákadlem, všechny účastníky odveze z Čech do Rumunska speciálně vypravený 
festivalový vlak. Cílem festivalu, na kterém vystupují především muzikanti alternativní scény,  je 
pomoci tamější české komunitě a poskytnout jim příležitost kontaktu s krajany a také přivýdělku 
například za ubytování, jídlo nebo domácí výrobky. Poslední vstupenky a jízdenky s rezervacemi na 
mimořádný vlak jsou v prodeji na festivalovém webu - www.festivalbanat.cz. Ceny za balíček 
obsahující zpáteční jízdenku na mimořádný vlak a vstupenku na festival budou začínat od 3999,- Kč. 
 
Kontakt pro média: 
Štěpán Slaný 
organizátor  
stepan.slany@festivalbanat.cz 
www.festivalbanat.cz 
725 836 906 
 


