
DOKUMENT DOPRAVNÍHO FESTIVALU 

ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 

 

Záměr: 

Neziskové společnosti nesoucí jména slavných zakladatelů v českých zemích – 

Jana Kašpara, Jana Pernera či Josefa Ressela už několik let mapují životy těchto 

významných osobností. Nejen v Pardubicích, ale na území celého Pardubického 

kraje, ve středočeských Bratčicích, v Rakousku, Slovinsku či v Itálii. Po mnoha 

letech jsme postupnou dlouholetou usilovnou prací získali materiály, které by 

mohly být základem pro vytvoření unikátních dokumentů o možná 

nejvýznamnějších osobnostech našeho kraje, z nichž některé nás proslavily 

opravdu po celém světě. 

 

Cizojazyčné verze: 

V rámci úspěšného projektu Josef Ressel, kde se podařilo opravit památník a 

místo posledního odpočinku vynáleze lodního šroubu Josefa Ressela, se 

podařilo shromáždit unikátní záběry na území Rakouska, Slovinska a Itálie. Právě 

v těchto zemích je Josef Ressel dobře znám, ulice hlavních měst nesou jeho 

jméno a park před vídeňskou Technickou univerzitou se pyšní sochou tohoto 

vynálezce. Dokument Josef Ressel by byl vytvořen ve vícejazyčné verzi – v 

němčině, slovinštině, italštině a angličtině. Sloužil by propagaci Pardubického 

kraje v oblasti cestovního ruchu, školství či v dopravě. 

 

OSOBNOSTI DOKUMENTŮ: 

Dokument Ing. Jan Kašpar – první český aviatik  

 

Dokument Jan Perner – zakladatel železničních tratí 

 

Dokument Josef Ressel – lodní šroub, vynálezce, který změnil svět 

 

Reportážní dokument: 

Jak se Pardubický kraj a město Pardubice staví k odkazu zakladatelů dopravy v 

českých zemích? 

Jaké významné projekty chystá Pardubický kraj a město Pardubice a jak navazují 

na zakladatele dopravy v českých zemích? 



Dlouhodobá podpora projektů ze strany Pardubického kraje, města Pardubice, 

partnerů, odborného garanta – Správy a údržby silnic Pardubického kraje a 

dalších společností. 

 

Cenová nabídka: 

Předpokládaná cena jednoho dokumentu v čase 25 min. se odhaduje na 350 – 

500 tis. Kč (dle záběrů, hudby, dabingu, apod.). Celkově je teda třeba zajistit 

částku pohybující se kolem 1,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že naši spolkovou 

činnost podporuje řada donátorů, v tuto chvíli je na dokument připraveno 

přibližně 700 tis. Kč. Současně jednáme s televizními společnostmi v regionu, v 

ČR i v zahraničí o možnosti vysílání těchto dokumentů a tudíž propagaci 

partnerů těchto dokumentů, regionu i města. 

 

Děkujeme za podporu i Vám. 

 

Společnost Jana Kašpara, z.s. 

Společnost Jana Pernera, z.s. 

Ressel, z.s. 

 

 

 

 


