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Tisková zpráva 
 

150 let Pardubicko-liberecké dráhy 
 
Jarom��, 18. b�ezna 2009. 1. kv�tna 2009 uplyne p�esn� 150 let od okamžiku, kdy byly do 
provozu uvedeny poslední úseky Jiho-severon�mecké spojovací dráhy, kterou p�íznivci 
železnice spíše znají pod názvem Pardubicko-liberecká dráha. Jednalo se o úseky z Turnova 
do Liberce a odbo�nou tra� z Josefova (dnešní Jarom��e) do Svato�ovic.   
 
O prvním prodlouženém kv�tnovém víkendu p�ipomenou toto kulaté výro�í oslavy, které p�ipravuje 
ob�anské sdružení Spole�nost železni�ní výtopna Jarom�� spolu s Klubem p�átel železnic �eského 
ráje. Podporu oslavám p�islíbily také kraje, m�sta a obce, kterými prochází jubilující trati a �ada firem, 
mezi jinými také �eské dráhy a.s. V pr�b�hu oslav se ve�ejnosti p�edstaví hned n�kolik historických 
parních lokomotiv a motorových voz�, které zajistí provoz zvláštních vlak� na tratích Pardubice – 
Liberec a Jarom�� – Malé Svato�ovice. První den (1. kv�tna) budou oslavy zam��eny na tra� 
Pardubice – Liberec, druhý den pak budou zvláštní vlaky k�ižovat nejen Pardubicko-libereckou tra�, 
ale také úsek z Jarom��e do Malých Svato�ovic. Ned�le pak bude pat�it krátkým trasám v okolí 
Jarom��e. 
 
Po celou dobu oslav bude také otev�eno železni�ní muzeum Výtopna Jarom��, kde stávající expozici 
doplní i nov�jší lokomotivy a expozice o historii jízdních doklad� na železnici. Stranou nez�stávají ani 
muzeum sd�lovací a zabezpe�ovací techniky v Hradci Králové a muzejní expozice v Pardubicích – 
Rosicích nad Labem. 
 
Zkrátka nep�ijdou ani p�íznivci železnice v Libereckém kraji. Už 24. dubna prob�hne slavnostní k�est 
známky a dopisnice k 150 let�m Pardubicko-liberecké trati za p�ítomnosti autora Ji�ího Boudy. 
Turnovské nádraží bude hostit od 26. dubna do 3. kv�tna výstavu v�novanou jubilující trati a také 
výstavu poštovních známek s železni�ní tématikou. První t�i kv�tnové dny zde bude probíhat výstava 
renovovaných historických nákladních železni�ních voz�.  Ve stejné dny bude pro ve�ejnost p�ístupné 
velké modelové kolejišt� v libereckém depu. Na Horkách u Staré Paky bude k vid�ní historická 
hasi�ská technika v�etn� funk�ní parní st�íka�ky. 
 
Další výstava �eká návšt�vníky na nádraží v �eské Skalici, která dokumentuje historii trat� Jarom�� – 
Malé Svato�ovice. Vrcholem sobotního programu bude vojenská ukázka p�epadení a odzbrojení vlaku 
v Malých Svato�ovicích. 
 
Jízdní �ády zvláštních vlak� budou k dispozici v pr�b�hu dubna na internetových stránkách 
www.spolecnost-zeleznicni.cz, na výv�skách v železni�ních stanicích a zastávkách a obvyklých 
informa�ních místech.  
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Spole�nost železni�ní výtopna Jarom�� je držitelem licence pro provozování 

železni�ní dopravy na drahách celostátní a regionálních. 
___________________________________________________________________ 
Spole�nost železni�ní výtopna Jarom�� je zapsána u obchodního rejst�íku vedeného  

Krajským soudem v Hradci Králové  - oddíl A, vložka 9639.  


