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Telč, 27. července 2017 

Z Telče na výlet parním vlakem   

České dráhy se op ět zapojily do Parního léta na Vyso čině, které po řádají spolu 
se Spole čností tel čské místní dráhy, SŽDC, Krajem Vyso čina a Svazkem obcí 
„Železnice Kostelec – Slavonice“. I letos se budou moci v rámci této akce svézt 
cestující parními vlaky a to po t ři víkendy: 29. a 30. 7., 5. a 6. 8., 12. a 13. 8. 
Historický vlak potáhne oblíbená mašinka p řezdívaná železni čáři 
„Kafemlejnek“.  

V sobotu 29. 7. a v neděli 6. 8. pojede parní vlak z Telče do Kostelce u Jihlavy a zpět. V neděli 30. 7. a v sobotu 
5. 8. mohou cestující tuto netradiční dopravu využít pro cestu z Telče do Slavonic. Předtím než se vlak vydá na 
zpáteční jízdu ze Slavonic do Telče, vypraví se také na kratší jízdu mezi Slavonicemi a Dačicemi (tam i zpět). 
 V sobotu 12. 8. jede parní vlak nejprve z Telče do Třeště a zpět a následně z Telče do Dačic (opět tam i zpět). I 
v neděli 13. 8. uskuteční první jízdu oběma směry mezi Telčí a Třeští a poté se s ním můžete svézt z Telče až 
do Kostelce u Jihlavy a zpět. 

Jízdné pro cestující, kteří pojedou do 20 km, přijde na 60 Kč, děti ve věku 6 až 10 let zaplatí 30 Kč. Nad 20 km 
stojí jízdenka 80 Kč, děti 6 až 10 let pojedou za polovic. V těchto zvláštních vlacích neplatí žádné tarifní 
a mimotarifní slevy ČD. Jízdenky budou ke koupi ve vlaku u vlakového personálu. 

Po předložení jízdenky z parního vlaku volný vstup do expozic: 

Třešť: expozice Svět modelů na "hlavním" nádraží; 6. a 13. 8. 2017 vstup zdarma na koupaliště Malvíny po 
předložení platné jízdenky z uvedených dnů, 

Telč: expozice historie železnice v depu, galerie Hasičský dům, sleva na zámek v Telči, 

Dačice:  Městské muzeum a galerie (Havlíčkovo nám. 85), 

Slavonice:  městské muzeum a freskový sál v domě č. p. 480. 

 

Více informací včetně jízdního řádu nostalgických vlaků na webu ČD (nebo na plakátku přiloženém v mailu): 
http://old.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/1544-z-telce-na-vylet-parnim-vlakem 

Více informací o nostalgických a dalších zajímavých akcích ČD: www.cd.cz/zazitky 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 171 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 


