
Dopravni 
fal{ulta slavi 
25 let existence 
Novou barevnou podobu Ioko
motivy 151.006 pfedstavila vce
ra na pardubickem nadrazi spo
Iu s Cesi<Ymi drahami Dopravni 
fakultajana Pernera Univerzity 
Pardubice, ktera byla zalozena 
pred 25lety. Modraje barvou 
Ceskych drab, s nimiz fakulta 
dlouhodobe spolupracuje, cerve
na Univerzity Pardubice. Fakul
ta pfipravuje v budoucnu otevre
ni noveho studijniho oboru, v 
Pardubicich by se mela studovat 
i Ietecka doprava. ,Zatim jsme 
jako prvni poCin pfi rozvoji Ietec
ke dopravy na fakulte ziskali cer
tifikaty na skoleni techniku udri
by a na vy-cvik pilotu," uvedl de
kan fakulty Libor Svadlenka. 
(CTK) 
Foto: Josef Vostarek, CTK 
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POKRTILI SPOLECNOU LOKOMOTIVU. Pestfe pomalovanou lokomotivu, ktere vevodily znaky Ceskych drah a Univerzity 
Pardubice, pokftili vcera sampanskym na pardubickem midrazi zastupci obou organizaci. Kfest byl prvnim bodem oslav ctvrtsto
letf pardubicke Dopravnf fakulty Jana Pernera a symbolizuje dlouholete partnerstvf a spolupraci fakulty a Ceskych drah. (ner) 



Lokomotiva v barvAch fakulty 
Dopravni fakulta Jana Pernera Univerzity Pardu
bice~si piipomina 25let od zalozeni. Stejnou dobu 

. y 

pak spolupracuje s Ceskymi drahami. Dvojvyrocf 
piipomina novy propagacni nater na lokomotive 

y , , 

Ceskyc~ drab 1.51.006. Ta voz1 vla~y na trase 
Praha-Zilina . ..--__ . • 



,Dopravka" slavi 25 let, 
nove rna svoji lokomotivu 
Pardubice - Dopravni fa
kulta Jana Pernera Univer
zity Pardubice slavi 25 let od 
zalozeni. Stejnou dobu pak 
intenzivne spolupracuje s 
Ceskymi drahami. Skala a 
narodni dopravce si k temto 
vyrocim nadelily darek -
propagacni nater na loko
motive 151.006, jenz byl 
vcera slavnostne pokften na 
prvnim nastupisti pardu
bickeho hlavniho nadrazi. 

Lokomotiva behem 40 let 
sve sluzby najezdila osm a 
pill milionu kilometru. Nyni 
ji zdobi navy nater, kde do
minuje modra, ale je dopl
nena i cervenou, barvou 
Univerzity Pardubice i Par
dubic, a bilou. Na jednom 
cele je navic pardubicky 
znak s latinskym napisem 
Universitas Pardubicensis, 
na baku pak napis Dopravni 
fakulta Jana Pernera Uni
verzity Pardubice a slogan 

Jedeme v tom spolu. Loko
motive byly navic vraceny 
tabulky se starym oznace
nim, tzv. Kryspinovymi cis
ly. ,Stroj jezdil pfevazne z 
Prahy na vychodni Sloven
sko, ted' brazdi tfeti koridor 

v. • 

na trase Praha- Z1hna. Na-
vy nater pf!}Jomina uzkou 
spolupraci CD s pardubickou 
dopravni fakultou. Mnoho 
jejich absolventu pusobi 
dnes u nas," rekl obchodni 
feditel CD Jiri Jeseta. 

Dopravni fakulta vznikla 
v race 1993 po rozdeleni 
Ceskoslovenska prechodem 
ceskych studentu i ucitelu z 
Vysoke skoly dopravy a 
spojov v Ziline. Oslavam 
ctvrtstoleti byla venovana i 
sedma mezinarodni do
pravni konference s nazvem 
Efektivni dopravou k udrzi
telne mobilite, jez na vysoke 
skole probehla v uplynulych 
dvou dnech. (jpr) 
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Mladá fronta DNES 

Dopravní fakulta slaví 25 let existence 
7.9.2018    Mladá fronta DNES    str. 13   Pardubický kraj 

    (ČTK)    Univerzita Pardubice     

Novou barevnou podobu lokomotivy 151.006 představila včera na pardubickém nádraží spolu s Českými drahami 
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která byla založena před 25 lety. Modrá je barvou 
Českých drah, s nimiž fakulta dlouhodobě spolupracuje, červená Univerzity Pardubice. Fakulta připravuje v 
budoucnu otevření nového studijního oboru, v Pardubicích by se měla studovat i letecká doprava. „Zatím jsme jako 
první počin při rozvoji letecké dopravy na fakultě získali certifikáty na školení techniků údržby a na výcvik pilotů,“ 
uvedl děkan fakulty Libor Švadlenka. 
 
Foto autor| Foto: Josef Vostárek, ČTK 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 

pardubice.iDNES.cz 

VIDEO: Dopravní fakultu univerzity propaguje jubilejní lokomotiva 
6.9.2018    pardubice.iDNES.cz    str. 0   Pardubice / Pardubice - zprávy 

    MF DNES, Jaroslav Hubený    Univerzita Pardubice     

Dopravní fakulta Jana Pernera na pardubické univerzitě dostala k 25 letům své existence lokomotivu se 
speciálním polepem. Lidé ji mohou potkávat nejčastěji na trati Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava – Žilina a 
Praha – Ústí nad Labem. 
 
Lokomotiva 151 006-4 nese barvy Českých drah i Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, tedy 
modrou a bílou. Je na ní také nápis symbolizující dlouholeté partnerství fakulty s drahami: „Jedeme v tom spolu“. 
 
„Je nádherná, jsem maximálně hrdý. Perfektně je udělané fakultní logo i slogan Svět je v pohybu. Těším se, až se 
s lokomotivou svezu,“ řekl při slavnostním křtu lokomotivy Ondřej Mach, student třetího ročníku dopravní fakulty, 
oboru technologie a řízení dopravních systémů. 
 
Základem barevného provedení lokomotivy jsou odstíny modrých a bílých barev, které používá dopravce i fakulta. 
Samotná univerzita používá červenou barvu, proto je v designu zakomponována také. Grafika je provedena 
celovozovým polepem fólií. 
 
„Cílem bylo vedle propagace školy vyjádřit eleganci a dynamiku, korunovanou znakem univerzity s latinským 
nápisem ‚Universitas Pardubicensis‘. Projekt od zrodu myšlenky až po realizaci trval více než rok,“ uvedl 
Radovan Soušek, proděkan pro rozvoj Dopravní fakulty Jana Pernera, který tento symbolický společný 
partnerský projekt inicioval. 
 
Historie elektrické lokomotivy řady 151 se začala psát před čtyřiceti lety. Původně byly lokomotivy určeny pro 
rychlost do 140 kilometrů za hodinu, v letech 1998 až 2008 jich byla část modernizována pro provoz rychlostí 160 
kilometrů za hodinu. 
 
Při příležitosti významného výročí fakulty se koná v Pardubicích ve čtvrtek a v pátek VII. mezinárodní vědecká 
konference s názvem „Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě“. Část programu konference je spojena s Dopravní 
konferencí 2018 pořádané v Pardubicích Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 
 
V programu vědecké konference vystupují přední domácí i zahraniční odborníci, manažeři a experti z praxe, kteří 
diskutují o nejnovějších trendech a vědeckých poznatcích z oblasti dopravy a možnostech jejich aplikace v praxi s 
přihlédnutím k principům udržitelné dopravy. 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
http://www.newtonmedia.cz/


NEWTON Media, a.s. © 2018  |  obchodni@newtonmedia.cz  |  www.newtonmedia.cz 2 

 
 
URL| https://pardubice.idnes.cz/dopravni-fa...x?c=A180906_093304_pardubice-zpravy_jah 
 

Pardubický deník 

„Dopravka“ slaví 25 let, nově má svoji lokomotivu 
7.9.2018    Pardubický deník    str. 3   Pardubicko a okolí 

    (jpr)    Univerzita Pardubice     

Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice slaví 25 let od založení. Stejnou dobu pak 
intenzívně spolupracuje s Českými drahami. Škola a národní dopravce si k těmto výročím nadělily dárek – 
propagační nátěr na lokomotivě 151.006, jenž byl včera slavnostně pokřtěn na prvním nástupišti pardubického 
hlavního nádraží. 
 Lokomotiva během 40 let své služby najezdila osm a půl milionu kilometrů. Nyní ji zdobí nový nátěr, kde 
dominuje modrá, ale je doplněna i červenou, barvou Univerzity Pardubice i Pardubic, a bílou. Na jednom čele je 
navíc pardubický znak s latinským nápisem Universitas Pardubicensis, na boku pak nápis Dopravní fakulta 
Jana Pernera Univerzity Pardubice a slogan Jedeme v tom spolu. Lokomotivě byly navíc vráceny tabulky se 
starým označením, tzv. Kryšpínovými čísly. „Stroj jezdil převážně z Prahy na východní Slovensko, teď brázdí třetí 
koridor na trase Praha – Žilina. Nový nátěr připomíná úzkou spolupráci ČD s pardubickou dopravní fakultou. 
Mnoho jejich absolventů působí dnes u nás,“ řekl obchodní ředitel ČD Jiří Ješeta. 
 Dopravní fakulta vznikla v roce 1993 po rozdělení Československa přechodem českých studentů i učitelů z 
Vysoké školy dopravy a spojov v Žilině. Oslavám čtvrtstoletí byla věnována i sedmá mezinárodní dopravní 
konference s názvem Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě, jež na vysoké škole proběhla v uplynulých dvou 
dnech. 
 
Region| Východní Čechy 
 
 

Lokomotiva v barvách fakulty 
7.9.2018    Chrudimský deník    str. 1   Titulní strana 

        Univerzita Pardubice     

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice si připomíná 25 let od založení. Stejnou dobu pak 
spolupracuje s Českými drahami. Dvojvýročí připomíná nový propagační nátěr na lokomotivě Českých drah 
151.006. Ta vozí vlaky na trase Praha–Žilina. 
 
Foto popis| 
Foto autor| Foto: Deník/Luboš Jeníček 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Chrudimský deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Svitavský deník; Titulní strana; 01 - 5 
Publikováno| Orlický deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Pardubický deník; Titulní strana; 01 - 8 
ID| 822dff1c-83a9-46e5-b59a-bafca1b0637f 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
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Právo 

FOTO 
7.9.2018    Právo    str. 17   Trhy & ekonomika 

    (ner)    Univerzita Pardubice     

Foto popis| POKŘTILI SPOLEČNOU LOKOMOTIVU. Pestře pomalovanou lokomotivu, které vévodily znaky 
Českých drah a Univerzity Pardubice, pokřtili včera šampaňským na pardubickém nádraží zástupci obou 
organizací. Křest byl prvním bodem oslav čtvrtstoletí pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera a symbolizuje 
dlouholeté partnerství a spolupráci fakulty a Českých drah. 
Foto autor| Foto PRÁVO – Zdeněk Seiner 
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