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Tábor, 18. června 2013 
 

Oslava 110 let existence trat ě Tábor – Bechyn ě 
nabídne jízdy moderními vlaky i historickými vozy 

V sobotu 22. června se uskute ční letošní nejv ětší akce Českých drah 
v Jiho českém kraji – oslava 110. výro čí otev ření trat ě Tábor – Bechyn ě, první 
elektrifikované trat ě v Rakousku-Uhersku. Návšt ěvníci oslav uvidí jak 
legendární K řižíkovu Elinku, tak vlajkovou lo ď Českých drah rychlovlak   
Pendolino. P řipravený je bohatý kulturní program v Tábo ře včetně výstavy 
elektrických jednotek a lokomotiv, další doprovodné  hudební a tane ční akce 
připravila Bechyn ě a Malšice. 

V rámci oslav vypraví České dráhy v sobotu 22. června zvláštní vlak IC Pendolino František K řižík . Spoj 
vyjíždí z Prahy hl.n. v 10:06 a zastaví ve stanicíc h Tábor a Veselí nad Lužnicí. Ve 12:40 p řijede 
do Českých Bud ějovic, odkud ve 12:50 zamí ří přes Veselí nad Lužnicí zp ět do centra oslav, do Tábora, 
kam dorazí ve 13:59.  Pro fotografy budou jistě zajímavá zastavení v některých železničních stanicích z důvodu 
křižování s pravidelnými vlaky. Je to v Chotovinách, Chotýčanech a Horusicích.  

Hlavní program se uskuteční ve stanici Tábor, kam kromě IC Pendolino přijede také historický Křižíkův vůz 
EM 400 přezdívaný „Elinka“ ze stanice Bechyně. Oslavy začnou ve 14:15 projevy hostů a příchodem průvodu 
historických postav. Město Tábor připravilo kulturní program až do 18. hodiny, České dráhy nabídnou 
návštěvníkům akce například výstavu elektrických jednotek a elektrických lokomotiv, ale také Kinematovlak 
s promítáním filmů pro nejmenší diváky. Oslavy existence tratě se uskuteční také v Malšicích a v Bechyni. 
Připravené jsou jízdy zvláštních vlaků na trati „oslavenkyni“, tedy Tábor – Bechyně.  Na trať se vydá v 15:00 
zvláštní vlak „Bobina“ i historický Křižíkův vůz, který pojede jako protokolární vlak v 15:25 z Tábora do Bechyně. 
Pro cestující ve vlacích, ale i pro příchozí diváky, je připravený mimořádný zážitek – zastavení vlaku 
na Bechyňském mostě a možnost vstupu na most i shlédnutí tanečního vystoupení. Veškeré informace jsou 
k dispozici na www.cd.cz/bechynka. 

Program ve stanici Tábor 

11:30 – příjezd IC Pendolino "František Křižík" z Prahy 
11:37 – odjezd IC Pendolino "František Křižík" z Prahy za doprovodu dudácké kapely "Duha" 
13:00 – 13:45 – hraje skupina Swing Trio Avalon 
13:59 – příjezd IC Pendolino "František Křižík" z Českých Budějovic (možná prohlídka Pendolina až do doby 
jeho odjezdu do Prahy) 
14:15 – příjezd Křižíkovy "Elinky" z Bechyně 
14:25 – zdravice, uvítací ceremoniál, příchod slavnostního průvodu  
14:25 – 14:40 – příchod slavnostního průvodu  
14:40 – zpěv "Hlaholu" – Spojených zpěvů Táborských 
15:00 – odjezd vlaku taženého "Bobinou" do Bechyně (se zastavením na program v Malšicích 
a na Bechyňském mostě) 
15:00 – 15:25 – hraje „Švejkband" 



 

15:25 – odjezd Protokolárního vlaku taženého Křižíkovou "Elinkou" (se zastavením na program v Malšicích 
a na Bechyňském mostě) 
15:30 – start hlavního programu města Tábora 
18:00 – 19:00 – předpokládané ukončení akce 
19:18 – odjezd vlaku IC Pendolino „František Křižík" do Prahy 
19:23 – příjezd vlaku taženého "Bobinou" 
20:15 – příjezd vlaku taženého "Elinkou" 

Výstava elektrických jednotek a elektrických lokomo tiv v dob ě  14:00 - 18:00 

• 680 „Pendolino" 
• 650 „RegioPanter" 
• 242.247 „Plecháč" 
• 362 „Eso" 
• 380 – nejmodernější elektrická lokomotiva Škoda 
• 363.5 „Eso" v barvách společnosti ČD Cargo 
• 230 „Laminátka" 
• 218 „Žehlička" – hybrid z „Lipenky" 
• 124.601-6 – elektrická lokomotiva, česká rekordmanka (VÚŽ) 
• měřící vůz (VÚŽ) 

Další program 

• Výstavní vagon Václava Simbartla s historií železnice 
• Kinematovlak s promítáním pro nejmenší diváky 
• Elfíkovy hry – soutěže pro děti, maskot Elfík 
• Modelové kolejiště p. Kohoutka s modely lokomotiv a vozů z „Bechyňky" velikosti "0" 
• Výstava o historii tratě Tábor – Bechyně 

Program ve stanici Malšice 

15:23 – příjezd Protokolárního vlaku taženého „Bobinou" 
15:48 – příjezd vlaku taženého „Elinkou" 
15:50 – 16:00 – slavnostní uvítání hostů starostkou Malšic 
15:00 – 18:00 – Doprovodný program městyse Malšice 
15:00 – 18:00 – Vystoupení artistů, hudebníků Swing Trio Avalon a mažoretek 
16:25 – odjezd vlaku taženého „Bobinou" 
17:00 – odjezd Protokolárního vlaku taženého „Elinkou" 

V Galerii Malšice můžete shlédnout výstavu „Železnice v grafice" – výběr ze sbírky Jiřího Hlinovského 

Program ve stanici Bechyn ě 

15:00 – 18:00 – Doprovodný program města Bechyně 
15:00 – 18:00 – Vystoupení artistů a hudebníků 
17:29 – 17:44 Výjimečné vystoupení na Bechyňském mostě „Duha“ při zastavení Protokolárního vlaku taženého 
Křižíkovou "Elinkou" a vlaku taženého „Bobinou“ 
17:45 – příjezd protokolárního vlaku taženého „Elinkou" do Bechyně 
17:50 – odjezd vlaku taženého „Žehličkou" 
18:26 – odjezd vlaku taženého „Bobinou" 
19:16 – odjezd vlaku taženého „Elinkou" 
19:38 – odjezd vlaku taženého „Žehličkou" 
20:53 – odjezd posledního vlaku taženého „Bobinou" 
 
 
 



 

 

 
Jízdní řád mimo řádného vlaku IC Pendolino 

„František K řižík“ Praha – České Bud ějovice a zp ět 
(22. června 2013) 

tam (IC 11061) zpět (IC 11060) 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 

 10:06 Praha hl.n. 20:43  

11:30 11:37 Tábor 13:59 19:18 

12:02 12:04 Veselí nad Lužnicí 13:32 13:34 

12:40  České Budějovice  12:50 

 
IC Pendolino František Křižík odjíždí z Tábora po ukončení oslav, tedy v 19:18 a do Prahy hl.n. přijede ve 
20:43. Ve vlaku platí běžný tarif Českých drah. Jízdenky lze zakoupit v kterékoli pokladně ČD do některé 
ze stanic na trase jízdy IC Pendolina František Křižík. Je však nutné mít zajištěnou rezervaci místa. Cena 
rezervace k jízdence ČD je 35 Kč a je možná jen do 2. vozové třídy.   

Jízdné na trati Tábor – Bechyn ě 

Běžné jízdné 

Běžné jízdenky ČD platí ve všech vlacích kromě vlaků 38405 (odjezd z Bechyně ve 13:16), 38413 (odjezd 
z Bechyně v 19:13.), 38406 (odjezd ve 12:00 z Tábora), 38410 (odjezd z Tábora v 15:00) a 38412 (odjezd 
z Tábora v 15:25). 

Zvláštní celodenní jízdné 

Základní jízdné: 120 Kč (dospělá osoba) 
Snížené jízdné: 60 Kč (děti od 6 do 15 let) 
Rodinné jízdné: 260 Kč (2 dospělí a max. 2 děti do 18 let, nebo 3 děti do 15 let) 

Rezervace 

Rezervace jsou nutné na vlaky 38410 (odjezd z Tábora v 15:00), 38412 (odjezd z Tábora v 15:25) a 38405 
(odjezd z Bechyně ve 13:16). 

Rezervaci si zájemci můžou zajistit telefonicky na čísle 725 802 257, případně na e-mailu jesetova@kcod.cd.cz, 
a to do 20. června 2013. Místenky jsou bezplatné a budou vydány při koupi zvláštního celodenního jízdného. 
Místenky se vydávají v ČD centru Tábor do 20. června 2013. Od 21. června do 22. června do 13:00 hodin 
budou ve volném výdeji v ČD centru v Táboře. Pak bude zajištěn pouze zbytkový výdej do naplnění kapacity 
vlaku u průvodčího příslušeného vlaku. 

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

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

 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících. 

Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické 

jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.  

 


