
 

150 let Turnovsko – kralupské dráhy 

5. a 6. září 2015 
 

 

Průvodce oslavami 
 

 

 

V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko – 
kralupské dráhy. V roce 1865 tato dráha spojovala český průmyslový sever s Buštěhradskou železnicí a Společností státní dráhy. Tím si 

Liberecko zajistilo snadnější odbyt svých výrobků a lepší přístup k surovinám. O sedm let později byla dostavěna odbočka z Neratovic do 
Prahy, tehdejšího nádraží Františka Josefa I. 

Klub přátel železnic Českého ráje připravuje k tomuto významnému výročí dne 5. a 6 .9. 2015 zvláštní jízdy historických vlaků v trase 

původní železnice, tj. Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Mladá Boleslav – Turnov, a to oběma směry, a dále v trase později vzniklé 

spojnice do Prahy, tj. Praha Hl.n. – Praha Vysočany - Neratovice. Vlaky budou vedeny v parní trakci, a také historickými motorovými 

vozy. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Jízdní řád zvláštních vlaků v úseku Turnov – Kralupy nad Vltavou 

 
1 – v sobotu 475.111, v neděli 475.179        9 – v sobotu 475.111, v neděli 475.179 

2 – v úseku Ml. Boleslav – Neratovice jede jen v neděli    10 – jede jen v sobotu, T435.0111 

      v neděli M240.056 Ml. Boleslav – Kralupy,    11 – v sobotu 475.179, v neděli 475.111 

      v sobotu 434.2186 Praha – Neratovice - Kralupy    12 – v sobotu 434.2186 Kralupy – Neratovice – Praha a 

3 – v sobotu protokolární vlak s 310.0134, v neděli 213.902       213.902  Praha – Neratovice – Turnov (Kra– Tur nutný přestup)  

4 – M131.1081           v neděli 310.0134 Kralupy  - Turnov                     

5 – v sobotu 475.111, v neděli 475.179     13 – jede jen v neděli, M240.056 Kralupy n.V. – Bakov – Č. Lípa      

6 – jede jen v sobotu, M240.056      14 – M131.1081 

7 – jede jen v neděli, T435.0111      15 – jede jen v pátek, 475.111 Praha – Ml. Boleslav 

8 – v sobotu 475.179, v neděli 475.111     16 – jede jen v neděli, 213.902 Kralupy – Neratovice – Praha 

 

* odjezd vlaku z Bakova nad Jizerou město v neděli 6.9. již v 10:24 

 

 

 



 
Jízdní řád vlaků v úseku Praha - Neratovice 

 
 

1 – jede jen v sobotu, 434.2186, Praha – Neratovice - Kralupy   4 – jede jen v sobotu, 434.2186, Kralupy – Nerat. - Praha 

  2 – jede jen v sobotu, 213.902, Praha - Turnov                 5 – jede jen v neděli, 213.902, Kralupy – Nerat. - Praha 

  3 – jede jen v pátek, 475.111, Praha – Ml.Boleslav 

 

 

Jízdní řád v úseku Česká Lípa – Bakov nad Jizerou 

 

 
 

1 – jede jen v sobotu, T435.0111, Česká Lípa – Turnov    2 – jede jen v neděli, T435.0111, Kralupy – Česká Lípa 

 

 

 

 



 
Jízdné 

 

 

 



Doprovodný program oslav 

 
Turnov: 

5.6. v 8:10 budou na nádraží v Turnově za účasti hejtmana libereckého kraje zahájeny oslavy. V 8:15 proběhne křest nové knihy o 

historii tratě Turnov – Kralupy nad Vltavou. V 8:50 pak proběhne slavnostní vypravení zvláštního parního vlaku. Atmosféru 

doplní dechová (Broďanka) a jazzová hudba (Big band ZUŠ Turnov) a taneční vystoupení (ILMA). Celodenní program zakončí 

skupina Snap Call, která vystoupí od 19:30 do 21h. V budově Drahstavu bude k vidění výstava fotografií a artefaktů z historie 

tratě.  

   

DEPO: 

  V turnovském depu bude po celý víkend připraven bohatý program nejen pro železniční fanoušky. K vidění bude výstava 

lokomotiv a historických vozidel. Představí se vám například lokomotiva T435.0111, T334.0866, T212.1044, T478.1010 či 

750.308. Jedním z vystavených exponátů bude i unikátní lokomotiva Kyklop T499.0002!!  

Návštěvníci budou mít možnost svézt se na drezíně či úzkorozchodné dráze. Dále bude k vidění ukázka dopravní 

  kanceláře výpravčího, modelové kolejiště či výstava silničních veteránů. 

  Občerstvení v depu zajištěno. Vstupné – 40 Kč dospělí, 20 Kč děti od tří do patnácti let. Děti do tří let zdarma. 

  Do depa Vás z turnovského nádraží odveze náš motoráček 

 
 

Tip na výlet: 
V sobotu 8:50 odjíždí z Turnova protokolární vlak vedený lokomotivou 310.0134. Stanete se svědky přivítání vlaku 

v Příšovicích, Loukově a Mnichově Hradišti. Tam je možný přestup na další parní vlak, který vás odveze zpět do Turnova. 

Tam vlak přijede 10:42 a v 10:50 pak můžete nasednout na motoráček, který vás odveze do depa, kde si po shlédnutí 

všech expozic můžete dát i dobrý oběd. 

 

 

 

Mnichovo Hradiště:  
  Mnichovo Hradiště v sobotu přivítá protokolární vlak od Turnova. K poslechu zahraje jazzová hudba v podání kapely Paluba. 

 

Tip na výlet:  
V 10:19 odjíždí do Turnova parní vlak, který do Turnova přijíždí v 10:42. V 10:50 Vás pak 

z turnovského nádraží odveze motoráček do turnovského depa, kde je připraven bohatý program. Ve 13:05 pak odjíždí parní vlak 

zpět do Mnichova Hradiště, kde budete ve 13:46. 

 

 



 

 

 

       Bakov nad Jizerou město: 
8:00 – odchod slavnostního průvodu z náměstí 

9:00 – příjezd starosty v kočáře 

9:10 – přivítání všech zúčastněných- malý proslov 

9:15 - dechová hudba 

9:45 - předtančení České besedy 

            10:05 – odhalení pamětní desky 

            10:10 – příprava na vítání vlaku 

           10:20- příjezd vlaku, vítání 

           10:39 – mávání odjíždějícímu vlaku, hraje dechová hudba 

                          11:00 – ukončení akce 

 

Tip na výlet: 
Přijďte se na zastávku Bakov nad Jizerou město v sobotu podívat na vítání protokolárního vlaku od Turnova, který přijede v 10:23. 

Vláčkem se pak můžete svézt do Chotětova, kde je možný přestup na další parní vlak, který Vás odveze zpět do Bakova. Nebo se vydejte 

parním vlakem v 9:15 do Turnova a navštivte zajímavý program v turnovském depu. 

 

Chotětov: 
Po celý víkend bude v Chotětově vystavená hasičská technika. V sobotu proběhne vítání protokolárních parních vlaků a zahraje živá country 

hudba. 

 

              Tip na výlet: 
V sobotu v 11:51 se můžete stát svědky přivítání protokolárního parního vlaku z Turnova. Ten Vás odveze do Všetat, kde je možnost         

přestoupit na další parní vlak, který Vás odveze zpět do Chotětova. Tam budete v 15:30. 

 

Kropáčova Vrutice: 
V sobotu bude v Kropáčově Vrutici slavnostně přivítán protokolární parní vlak. Bude zde připraven i bohatý program pro děti. 

 

 Tip na výlet: 
 V 11:42 odjíždí z Kropáčovy Vrutice parní vlak do Mladé Boleslavi. Odtamtud je možnost vrátit se motorovým vlakem s příjezdem ve 13:24    

do Vrutice. 

 

Neratovice: 

V Neratovicích bude doprovodný program zajištěn v sobotu od 9 do 15 hodin. 

U nástupiště bude umístěn stan města Neratovice s propagačními a informačními materiály. 

       Hudební produkci zajistí v průběhu dne flašinetář. 

       Po celý den bude na nástupišti četnická stanice, při delší zastávce vlaků četníci sehrají dobovou scénku se zadržením černého  pasažéra. 
  V čekárně bude po celý víkend výstava fotografií a artefaktů z místních sbírek. 

 

Tip na výlet: 
Po návštěvě výstavy a doprovodného programu na nádraží v Neratovicích můžete nastoupit do parního vlaku, který v 10:55 odjede do 

Kralup. Odtamtud se vlak vrací ve 12:26 a do Neratovic přijede ve 13:05. 

 

Kralupy nad Vltavou: 

V sobotu v 9:07 bude za účasti starosty města vypraven protokolární parní vlak do Turnova. K vidění bude výstava fotografií a artefaktů 

z historie tratě. Od 8 do 9h bude v Kralupech hrát živá jazzová hudba. Od 11h do 12:30 vystoupí kapela Big Band Trumpets. 

 

Tip na výlet: 
V sobotu i v neděli pojede z Kralup v 9:07 parní vlak do Neratovic. Odtamtud se můžete vrátit dalším zvláštním vlakem, který pojede 

v 10:55 z Neratovic. V sobotu bude tento vlak tažen parní lokomotivou, v neděli pak historickým motorovým vozem. 

 


