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Brno, Jihlava 1. července 2010 

Parním vlakem na oslavy Pernštejnského panství 

O víkendu 3. a 4. července vypraví České dráhy dva parní vlaky na Slavnosti 

Pernštejnského panství do Nedvědice. První pojede po trase z Brna přes 

Tišnov, druhý z Havlíčkova Brodu přes Žďár nad Sázavou a Nové Město na 

Moravě. Oslavy budou probíhat v Nedvědici a také na hradě Pernštejn. Na 

vybraných pravidelných vlacích z Tišnova přes Nedvědici do Žďáru nad 

Sázavou budou nasazeny historické motorové vozy a lokomotivy. 
 
Letošní jízdy jsou ve znamení dvou parních lokomotiv „šlechtičen“ brněnské 475.101 vyrobené 

v roce 1947 ve Škodových závodech v Plzni a slovenské 475.196 vyrobené v roce 1951 tamtéž. První 

z uvedených vyjede v sobotu tradičně z Brna, druhá z Havlíčkova Brodu. Pro odpolední návraty 

z oslav se parní krásky vymění. V neděli tak brněnský stroj zahájí svoji jízdu v Havlíčkově Brodě, 

vrútecký v Brně. Ve vlacích z Brna do Nedvědice, Rožné a zpět bude zařazen restaurační vůz bývalé 

řady BRam. 

 

„Parní vlak z brněnského hlavního nádraží bude odjíždět v sobotu a v neděli v 9:40, zpět se pak bude 

vracet v 16:28. Vlak z Havlíčkova Brodu bude odjíždět oba dva dny čtyři minuty po deváté hodině 

ráno. Oba vlaky se setkají v Nedvědici těsně po jedenácté hodině,“ říká Pavel Karšulín, ředitel 

Krajského centra osobní dopravy ČD v Brně. „Cestující mají navíc příležitost svézt se poledním výletním 

vlakem z Nedvědice do Rožné a zpět, odjezd z Nedvědice bude v 11:25“. 

 

Za zpáteční jízdenku do Nedvědice zaplatí cestující z Brna i Havlíčkova Brodu shodně 160 korun, v prodeji 

budou i jízdenky pro kratší úseky, zlevněné jízdenky pro děti a důchodce. Jízdenky z Brna je možné koupit 

v předprodeji v ČD centru na brněnském hlavním nádraží, zbylé jízdenky pak budou prodávat průvodčí 

přímo ve vlaku. Jízdenky z Havlíčkova Brodu se budou prodávat přímo ve vlaku. 
 
Program slavností Pernštejnského panství 
 
V Nedvědici je možné navštívit výstavu modelových kolejišť (v sokolovně poblíž nádraží) a řadu dalších 

výstav. Na hlavním pódiu se budou hrát pohádky pro děti, uskuteční se i velký revival festival. Na nádvořích 

hradu Pernštejna se představí řemeslné dílny, tržiště řemeslníků a kupců, vojenská ležení. Na pódiu se 

předvedou šermíři a pěvecké soubory. Nebude chybět střelnice pro děti i dospělé a dílny pro šikovné děti. 



 

Zhlédnout může každý katovnu, hladomornu nebo navštívit věštírnu. V Doubravníku bude zpřístupněna pro 

veřejnost i hrobka hrabat Mittrowských. 

 

Jízdní řád parního vlaku Brno – Nedvědice (3. a 4. července 2010) 

tam stanice zpět 

9.40 Brno hl.n. 17.30 

9.55 Brno-Královo Pole 17.18 

10.09 Kuřim 17.05 

10.29 Tišnov 16.52 

10.48 Doubravník 16.34 

10.54 Nedvědice 16.28 

 

 

Jízdní řád parního vlaku Havlíčkův Brod – Nedvědice                                         
(3. a 4. července 2010) 

tam stanice zpět 

9.04 Havlíčkův Brod 19.10 

9.23 Přibyslav 18.54 

9.42 Žďár nad Sázavou 18.34 

10.07 Nové Město na Moravě 18.02 

10.35 Bystřice nad Pernštejnem 17.33 

10.55 Rožná 17.18 

11.08 Nedvědice 17.04 

 

 

Jízdní řád parního vlaku Nedvědice – Rožná 
(3. a 4. července 2010) 

tam stanice zpět 

11.25 Nedvědice 12.57 

11.40 Rožná 12.44 
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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 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

 

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 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 kategorií Sp, R, Ex, IC, EC a SC. Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do zahraničí 

a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 

 

Ceník parních vlaků na Slavnosti Pernštejnského panství  
(3. a 4. července 2010) 

Z Brna a Kuřimi do Nedvědice (zpáteční) 160 Kč 
Z Tišnova a Doubravníku do Nedvědice (zpáteční) 120 Kč 
Z Nedvědice do Rožné (zpáteční) 60 Kč 
Z Havlíčkova Brodu a Přibyslavi do Nedvědice (zpáteční) 160 Kč 
Ze Žďáru n. Sáz. a Nového Města na Moravě do Nedvědice (zpáteční) 140 Kč 
Z Bystřice nad Pernštejnem a Rožné do Nedvědice (zpáteční) 120 Kč 
Děti do 15 let a důchodci 50 % sleva 
Držitelé ZTP a ZTP/P 75 % sleva 


