
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Pardubice, 1. prosince 2011 

V sobotu jede Mikulášský vlak z Letohradu 
do Dolní Lipky a zp ět 

České dráhy ve spolupráci s Letohradským železni čním klubem vypraví 
tuto sobotu 3. prosince tradi ční Mikulášský vlak z Letohradu do Dolní 
Lipky a zp ět. V čele sedmivozového parního vlaku pojede parní 
lokomotiva 423.009 zvaná „Líza“. Vlakem pojede Miku lášská družina, 
která obdaruje všechny odvážné a hodné d ěti. Akce se letos koná 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Mart ínka. 
 
„Mikulášskou jízdu i letos po řádají České dráhy ve spolupráci s Letohradským železni čním 

klubem, jehož členové stáli p ři zrození myšlenky,"  říká ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD 

Michal Štěpán. Parní vlak odjede z Letohradu v 10:02 a na trase do cílové stanice v Dolní Lipce zastaví 

téměř na všech zastávkách. Na nádraží v Dolní Lipce je pro cestující připraveno občerstvení a tradičně 

se zde bude na točně otáčet parní lokomotiva. Na zpáteční cestu se parní vlak Mikuláš vydá po necelé 

hodině pobytu v 11:55 a návrat do Letohradu je plánován na 12:53. Kapacita soupravy je 550 míst. 

 

„Ani letos nebude ve vlaku chybět Mikulášská družina s drobnými sladkostmi pro hodné děti," říká jeden 

ze zakladatelů tradičních mikulášských jízd Petr Buryška z Letohradu a Michal Štěpán jej doplňuje: 

"Jízdné zůstává letos rovněž na tradičních cenách." 

 

Jednotlivá zpáteční jízdenka vyjde pro celou trať na 100 Kč, pro polovinu cesty na 60 Kč. Cena 

dvouzónové zpáteční rodinné jízdenky je 250 korun a i letos na ni může cestovat až 5 osob. 

"Pro dětské návštěvníky jsou připraveny rovněž dárečky v podobě magnetek s vláčky a Adventní 

čokoládové kalendáře, které loni sklidily snad největší úspěch," uzavírá Michal Štěpán. 

 

Letošní novinkou rovn ěž je, že část jízdenek byla dána do p ředprodeje. Jízdenky bude 

samoz řejmě možné zakoupit i p římo ve vlaku, bez p řirážky. 
 

Mikulášský vlak Letohrad – Dolní Lipka a zp ět 
(3. prosince 2011) 

tam (Sp 1915) žel. stanice (zóna) zpět (Sp 1914) 

10:02 Letohrad (1) 12:53 
10:12 Verměřovice (1) 12:45 
10:22 Jablonné nad Orlicí (1) 12:36 
10:32 Těchonín(2) 12:25 
10:41 Mladkov (2) 12:17 
10:49 Lichkov (2) 12:10 
10:57 Dolní Lipka (2) 11:55 

 



 
Jízdné v Mikulášském vlaku Letohrad – Dolní Lipka a  zpět 

(3. prosince 2011) 
druh jízdenky 1 zóna 2 zóny 
zpáteční jízdné jednotlivé 60 Kč 100 Kč 
zpáteční rodinné jízdné (max. 5 osob) 150 Kč 250 Kč 

Děti, důchodci a ZTP mají slevu z jednotlivého jízdného. 

Ve vlaku nebudou platit slevy v rámci běžného tarifu ČD. 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz  

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. 

 


