
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 

 

 

 Pardubice, 20. září 2011 

Den železnice na Pardubicku: oslavy 140. výro čí trat ě 
Pardubice – Havlí čkův Brod, prohlídky provozního 
zázemí železnice a depa v České Třebové 

Tuto sobotu 24. zá ří prob ěhnou po celé republice oslavy Dne železnice. 
V Pardubickém kraji budou nejv ětším lákadlem oslavy 140. výro čí trat ě mezi 
Pardubicemi a Havlí čkovým Brodem. Po této trati budou jezdit historické  parní 
a motorové vlaky a ve stanicích Rosice nad Labem, C hrudim, Slati ňany 
a Hlinsko v Čechách bude p řipraven doprovodný program. Zájemci mohou 
krom ě toho vyrazit také na prohlídku Depa kolejových voz idel v České 
Třebové nebo na prohlídky pracoviš ť řízení provozu v řadě železničních stanic 
Pardubického kraje. České dráhy p řipravily na tento den zajímavý dárek: 
jízdenky SONE+ budou platit pro 5 osob bez ohledu n a jejich v ěk. 

Během oslav 140. výro čí trat ě Pardubice – Havlí čkův Brod se mohou cestující svézt parními vlaky 
v čele s lokomotivami 475.101 „Šlechti čna“, 464.008 „Ušatá“ a 423.009 „Velký bej ček“ nebo 
motorovými „Hurvínky“ M 131.1228 „Karel“ a M 131.11 33 „Nataša“ Pardubického spolku historie 
železniční dopravy.  Zájemci o cestu parním vlakem si mohou vybrat z několika jízd: jedna souprava pojede 
hned dvakrát z Pardubic hl.n. do Hlinska v Čechách a zpět, další parní vlak vyrazí z Havlíčkova Brodu 
do Chrudimi a zpět a dva páry vlaků zamíří z Pardubic hl.n. do Chrudimi a zpět. Motorové vlaky „Hurvínek“ 
budou jezdit mezi 9. a 16. hodinou převážně mezi Chrudimí a Slatiňany. 

Jízdné v parních a motorových vlacích bude záviset na počtu projetých zón. Například jízdné z Pardubic 
do Hlinska a zpět bude stát 200 korun. Z Pardubic do Chrudimi nebo Slatiňan a zpět zaplatí cestující 
100 korun. Ještě výhodnější budou rodinné jízdenky. Držitelé jízdenky na parní vlak mají nárok zdarma 
absolvovat také výlety v Chrudimi a blízkém okolí (kostel sv. Bartoloměje v Kočí, Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi a historická vodárna ve Slatiňanech). 

Řada atrakcí je p řipravena na Den železnice 24. zá ří nejen na trati, která slaví významné jubileum, al e 
také v dalších stanicích Pardubického kraje.  Návštěvníci se mohou těšit na  prohlídky pracovišť řízení 
provozu v železničních stanicích Choceň, Moravany, Pardubice hl.n., Pardubice-Rosice nad Labem, Chrudim 
a Hlinsko v Čechách v době od 10:00 do 14:00 hod. Den otevřených dveří bude také v provozním zázemí 
Depa kolejových vozidel a železniční stanice Česká Třebová. Zájemci budou moci nahlédnout do objektů 
řízení provozu železniční stanice a v Depu kolejových vozidel si prohlédnou např. správkárnu, nehodový 
jeřáb nebo se svezou na historické drezíně. Určitě i letos bude pro každého lákadlem lokomotivní trenažér. 

Centrem oslav Dne železnice se stane v sobotu 24. z áří Děčín. Akce zde budou probíhat v areálu Depa 
kolejových vozidel a na hlavním nádraží.  Celodenní program začne v 10 hod. a zájemci budou moci 
navštívit sekce Svět zábavy s programem pro malé i velké návštěvníky, Svět historie s výstavou historických 
lokomotiv nebo Svět změny na železnici s možností prohlídky moderních vozů a lokomotiv. Vstup bude 
zdarma. Pro cestující je navíc na tento den připraven dárek: jednodenní jízdenka SONE+ bude platit 
pro p ět osob bez ohledu na jejich v ěk. 



Jízdní řády parních a motorových historických vlak ů během oslav 140. výro čí 
tratě Pardubice – Havlí čkův Brod 24. zá ří 2011 

Jízdní řád parních vlak ů z Pardubic do Havlí čkova Brodu 
(24. září 2011) 

5315 25075 25077 5317 stanice 
příj. odj. příj. odj. příj. odj. příj. odj. 

Pardubice hl.n.  07:50  09:58  12:18   
Pardubice-Rosice n. Lab. 07:57 08:03 10:03 10:11 12:23 12:33   
Chrudim 08:21 08:35 10:27  12:48   14:15 
Slatiňany 08:41 08:47     14:20 14:26 
Žďárec u Skutče 09:11 09:32     15:06 15:21 
Hlinsko v Čechách 09:52      15:37 16:21 
Ždírec nad Doubravou       16:34 16:47 
Chotěboř       16:58 17:49 
Havlíčkův Brod       18:08  

 

Jízdní řád parních vlak ů z Havlíčkova Brodu do Pardubic 
(24. září 2011) 

stanice příj. odj. příj. odj. příj. odj. příj. odj. příj. odj. 
Havlíčkův Brod  07:29         
Chotěboř 07:48 08:01         
Ždírec nad Doubravou 08:12 08:27         
Hlinsko v Čechách 08:41 09:05    11:30    17:05 
Žďárec u Skutče 09:21 09:33   11:50 11:55   17:25 17:35 
Slatiňany 10:09 10:25   12:33 12:37   18:01 18:20 
Chrudim 10:31   11:08 12:43   14:30 18:26 18:31 
Pardubice-Rosice n. Lab.   11:25 11:32   14:55 15:05 18:46 19:10 
Pardubice hl.n.   11:35    15:10  19:15  

 

Jízdní řád motorových vlak ů z Pardubic do Slati ňan 
(24. září 2011) 

tam stanice zp ět 
9:04     Pardubice hl.n.     13:54  15:45 
9:07 

–9:15 
    P.-Rosice n. L.     

13:44–
13:51 

 
15:32–
15:41 

9:30 
–9:33 

10:43 11:10 12:52 14:35 Chrudim 10:20 11:03 11:25 11:50 
13:14 

–13:30 
13:35 

15:15–
15:17 

9:38 10:48 11:15 12:57 14:40 Slatiňany 10:15 10:58 11:20 11:45 13:09 13:30 15:10 

 

Ceník ve zvláštních vlacích z Pardubic do Havlí čkova Brodu  
(24. září 2011) 

jednotlivé jízdné rodinné jízdné 
počet zón 

jednoduchá zpáteční jednoduchá zpáteční 
1 zóna 60 Kč 100 Kč 150 Kč 250 Kč 
2 zóna 120 Kč 200 Kč 300 Kč 500 Kč 
3 zóny 180 Kč 300 Kč 450 Kč 750 Kč 
1. zóna: Pardubice hl.n. – Slatiňany 
2. zóna: Chrudim – Hlinsko v Čechách 
3. zóna: Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod 

 



Doprovodný program v rámci oslav 140. výro čí trat ě Pardubice – Havlí čkův 
Brod a Dne železnice (24. zá ří 2011) 

Železniční stanice Chrudim 
• autobusový výlet do obce Kočí s prohlídkou gotického kostela sv. Bartoloměje – odjezdy z Chrudimi 

žel. st.: 8:35, 9:55, 10:35, 11:15, 11:55, 12:35 a 13:10; odjezd zpět z Kočího do Chrudimi bude ihned 
po skončení prohlídky. Celý výlet trvá asi jednu hodinu 

• prohlídka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi včetně dopravy historickým autobusem Škoda RTO 
z nádraží na Resselovo náměstí a zpět – odjezdy z Chrudimi žel. st.: 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 
12:00, 12:40 a 13:20. Odjezdy zpět z náměstí budou ihned po skončení prohlídky. Celý výlet trvá asi 
jednu hodinu 

• výlet motoráčkem „Hurvínek“ do Slatiňan s prohlídkou historické vodárny s parním strojem – odjezdy 
z Chrudimi (historický motorový vlak) v 9:33, 10:43, 11:10, 12:52 a 14:35; odjezdy zpět ze Slatiňan 
v 10:15, 10:58, 11:20, 11:45, 13:09, 13:30 a 15:10 

• miniželeznice s možností svezení dětí, expozice zahradní železnice LGB v provozu 
• vystoupení dechového orchestru ZUŠ Chrudim na nástupišti v časech 8:10 – 8:40 a 10:10 – 10:40 
• výstava expozice historie prodeje jízdenek na železnici instalovaná v historickém voze 
• soutěže se železniční tématikou pro děti 
• prohlídky pracoviště výpravčího v 9:00, 9:30, 11:30, 12:00 a 13:30 
• prodej upomínkových předmětů a občerstvení 

Doprovodné výlety jsou zdarma pro držitele jízdenek pro parní vlak, cena pro ostatní návštěvníky je 20 Kč 
za osobu starší 6 let. 

Železniční stanice Slatiňany 

• zvláštní historické motorové vlaky na trati Chrudim – Slatiňany a zpět 
• otevřená expozice vodárny s výkladem 
• parní stroj v provozu 

Železniční stanice Hlinsko v Čechách 

• zbrojení parní lokomotivy uhlím, resp. vodou v 10:15 a 15:50 
• mluvené slovo i hudba v době od 8:15 do 12:00 
• prodej upomínkových předmětů a občerstvení 

Železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem 

• vnitřní i venkovní expozice Železničního muzea se sbírkou předmětů z prostředí železnice a MHD 
• miniželeznice s možností svezení dětí 
• výstava fotografií k historii trati Havlíčkův Brod – Pardubice 
• prodej upomínkových předmětů 

Železniční stanice Česká Třebová 

• prohlídka objektu 019 – řízení provozu z hlavního panelu, centrum výpočetní techniky 
• výstava požární techniky u budovy 019 a den otevřených dveří Jednotky požární ochrany hasičské 

záchranné služby SŽDC Česká Třebová 
• prohlídka objektu 014 – řízení provozu vjezdového nádraží 
• prohlídka objektu 015 – automatický rozposun vlaků, řízený výpočetní technikou 
• prodej propagačních a upomínkových předmětů v hale železniční stanice 

Depo kolejových vozidel Česká Třebová 

• jízdy zvláštního vlaku mezi DKV a železniční stanicí 
• výstava lokomotiv na malé točně 
• prohlídka správkárny DKV 



• jízda na historické drezíně 
• nehodový jeřáb EDK 750 
• provoz průmyslové lokomotivy BN 60 
• jízda na elektrické lokomotivě řady 111 za budovou UTK 
• možnost prohlídky výukového střediska strojvedoucích (trenažér řady 181) v budově UTK 
• výstava kolejišť modelové železnice v budově UTK 
• prodej propagačních a upomínkových předmětů 
• zajištěno bude občerstvení 

K prohlídce DKV a objekt ů 014 a 015 budou vypraveny zvláštní vlaky po trase osobní nádraží – DKV – 
vjezdové nádraží a zp ět (s možností vystoupení a nastoupení na vjezdovém nádraží a v DKV). Jízdné 
bude zdarma. 

• Odjezdy ze železniční stanice (od 5. nástupiště): 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 hod. 
• Odjezdy z DKV směr vjezd: 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 13:15 a 14:15 hod. 
• Odjezdy z vjezdu: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30 a 14:30 hod. 
• Odjezdy z DKV směr železniční stanice: 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 13:40 a 14:40 hod. 

Ostatní akce v provozním obvodu Pardubice 

• Prohlídky pracovišť řízení provozu v železničních stanicích Choceň, Moravany, Pardubice hl.n., 
Pardubice-Rosice nad Labem, Chrudim a Hlinsko v Čechách  v době od 10:00 do 14:00 hod. 

• Železniční museum Pardubického spolku historie železniční dopravy ve stanici Pardubice-Rosice 
nad Labem – vstupné dobrovolné. 

Den železnice p řipomíná datum 27. zá ří 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou 
konstruktéra George Stephensona mezi anglickými m ěsty Stockton a Darlington na trase dlouhé 
40 km. Byla to revolu ční změna, která nahrazovala ko ňské povozy, za čaly se budovat trat ě 
a postupn ě přecházela p řeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem ú zemí se první železnice 
objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše prvn í kon ěspřežka mezi rakouským Lincem 
a Českými Bud ějovicemi . 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

hotline tiskového odd ělení ČD: 724 977 822, e-mail: 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. 

 


