
 
 

 

 

České dráhy, a.s. – tiskové odd ělení   
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Jihlava, 27. kv ětna 2019 

Regionální Den železnice na Vyso čině   

Tuto sobotu se v rámci Mezinárodního dne d ětí konají další oslavy svátku 
železničářů. V železniční stanici Jihlava a v p řilehlých prostorách čeká 
návšt ěvníky pestrý program a chyb ět nebudou ani jízdy parním vlakem.  

 
V sobotu brzy ráno vyjíždí parní vlak s lokomotivou  „Kafemlejnek“ z Tel če do Dobronína. Jízdy parním 

vlakem si pak zájemci užijí také mezi Havlí čkovým Brodem a Rantí řovem a moderní jednotka 

RegioPanter pojede z Jihlavy do Halí čkova Brodu a zp ět.  Na návšt ěvníky čeká výstava parních 

lokomotiv, historické i moderní vozy, drezíny a spe ciální vozy.  Mohou se také t ěšit na ukázky drážní 

hasičské techniky, vyzkoušet simulaci záchrany lidského života, prohlédnout si stánek s vybavením 

Armády ČR a své st řelecké um ění si nejen d ěti mohou vyzkoušet v bezpe čném prost ředí laserové 

střelnice.  

Připraven je také bohatý doprovodný program. Na své si přijdou příznivci country, pro které je v průběhu dne 

připraveno několik tanečních vystoupení. Spojení lehkosti a ladných pohybů ve výškách divákům přinese 

akrobacie na šálách, na kterou naváže třicetiminutový workshop pro veřejnost. A pro potěšení nejmenších 

návštěvníků je připraven skákací hrad, foto koutek, malování na tvář a vláček hráček s hernou. Celodenní 

program za číná v 9:00 a potrvá do 17:00 hodin. 

Regionální dny železnice letos hostí i další města. První se již odehrál v dubnu v Praze v rámci Středočeského 

železničního dne, následovat bude ten v Jihlavě 1. 6. a v průběhu září se Regionální dny železnice budou konat 

v Karlových Varech,  Brně, Hradci Králové, České Třebové, Praze, Ostravě, Rumburku a v Olomouci. Největší 

událostí ale bude Národní den železnice 2019, který  se tentokrát uskute ční v Železni čním muzeu v Lužné 

u Rakovníka.  

Podrobný program regionálního Dne železnice v Jihla vě najdete na stránkách www.vlakemnavylet.cz  

http://www.denzeleznice.cz/ 

Jízdní řád parního vlaku „Kafemlejnek“ 
Telč – Dobronín a zp ět  
(sobota 1. června 2019) 

směr tam  směr zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 7:30 Telč 17:08  
8:53 9:10 Kostelec u Jihlavy 14:38 15:35 
9:55 10:50 Jihlava 12:20 13:58 

11:14 11:55 Dobronín   11:55 

 



 

Jízdní řád parního vlaku „Skali čák“ 
Havlíčkův Brod - Rantí řov a zpět  

(sobota 1. června 2019) 
směr tam  směr zpět 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 9:20 Havlíčkův Brod  16:00  

10:10 12:47 Jihlava  13:55 15:15 
13:05  Dobronín   13:37 

 

Jízdní řád jednotky RegioPanter 
Jihlava – Havlí čkův Brod a zp ět  

(sobota 1. června 2019) 
směr tam  směr zpět 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 11:22 Jihlava   12:34 
 11:32 Dobronín  12:24 
 11:50 Havlíčkův Brod   12:05 

 

Ing. Gabriela Novotná 
tisková mluvčí ČD  

T: 972 232 299 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

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 179 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 miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 
 


