
Chrudimské lokálky slaví 105 let 28.09.2004 18:06 

Sto pět let provozu oslaví v sobotu 2. října chrudimské lokální tratě Chrudim město – Holice – Borohrádek 
a Chrudim město – Heřmanův Městec. České dráhy připravily pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Ing. 
Romana Línka (KDU -  ČSL) k tomuto výročí nostalgickou propagační akci, jejíž centrum se bude nacházet na 
chrudimském nádraží.  

Program:  
 
Hlavní součástí akce jsou tradiční jízdy historických vozidel. Hlavní ozdobou plánované akce budou jízdy parního vlaku 
s lokomotivou 475.101 , který odjede v sobotu po sedmé hodině z Hradce Králové a přes Týniště nad Orlicí, Borohrádek 
a Holice dorazí do Chrudimi po deváté hodině. Dále navštíví postupně Slatiňany, opět Holice a Heřmanův Městec. Na zpáteční 
cestu do Hradec Králové vyrazí odpoledne z Chrudimi v 15.53 minut a do Hradce dorazí o šesté odpolední. Přítomni budou 
samozřejmě také samotní oslavenci, historické motorové vlaky řady 131, které ráno odjedou z Pardubic do Chrudimi  v 7.48 
hodin, dále budou jezdit na úseku Chrudim město-Chrudim-Slatiňany a odpoledne se vrátí do Pardubic v 15.58 hodin.  
České dráhy nenabídnou svým zákazníkům ovšem pouze nostalgické jízdy. Lákadlem k sobotnímu výletu bude jistě možnost 
bezplatné návštěvy Národního hřebčína a zlevněný vstup do státního zámku ve Slatiňanech. Od historických vlaků mohou 
návštěvníci využít autobusové kyvadlové dopravy od místního nádraží. Chybět ovšem nebudou ani vystoupení hudebních 
souborů Šmehydlo v Chrudimi a Základní umělecké školy v Slatiňanech. V Chrudimi bude jistě zajímavé shlédnout výstavu 
modelové a zahradní železnice, výstavu se železniční tematikou, nebo absolvovat malou exkursi v provozních prostorách stanic 
Chrudim, Slatiňany, Chrudim město a Heřmanův Městec. 

Předprodej a prodej jízdenek:  

Předprodej jízdenek do zvláštních parních vlaků započal 22. 9. v ČDcentrech stanic Pardubice hl.n., Hradec Králové hl.n. a v 
Chrudimi, kde návštěvníci obdrží další informace o této akci. Zbývající jízdenky na parní vlaky a jízdenky do motorových 
zvláštních vlaků budou v prodeji přímo ve zvláštních vlacích.  
 
Ceny:  

Pro rodiny je připravena i rodinná jízdenka za 199 Kč pro 2 dospělé a až 3 děti od 6 do 15 let, se kterou bude možno v tento 
den libovolně jezdit všemi zvláštními vlaky, včetně zvýhodněných vstupů do hřebčína a zámku ve Slatiňanech. Děti do 6 let 
budou přepraveny samozřejmě zdarma. 

 
České dráhy zvou proto všechny příznivce železnice na pěkný sobotní výlet, který mohly pro své zákazníky připravit 
díky podpoře obcí a firem na Chrudimsku, a kterým patří rovněž poděkování.       

 


