
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Jihlava, 21. června 2011 

Historie a sou časnost železnice na Vyso čině, 
zvláštní vlaky na Havlí čkobrodsku 
České dráhy ve spolupráci s krajem Vyso čina uspo řádají ve dnech 24. a 25. 
června v Havlí čkově Brod ě dvoudenní ukázku historických, sou časných 
i nejnov ějších voz ů, lokomotiv a kolejové techniky spolu s bohatým 
doprovodným programem. K vid ění bude motorový v ůz Regio-Shuttle RS1, 
třísystémová lokomotiva řady 380, modernizovaná lokomotiva 750.7 
„Brejlovec“, parní krasavice řady 475 „Šlechti čna“ nebo drezína Tatra z roku 
1947. Nejmenší mohou navštívit Vlá ček Hráček či kinov ůz. Výstava bude 
přístupná po oba dny od 10 do 16 hodin. Každý, kdo vy razí na výstavu, m ůže 
využít nabídku Českých drah a cestovat s jízdenkou VLAK+.   

Doprovodný program ke dvoudenní výstav ě železni čních vozidel 

V průběhu výstavy bude p řipraven bohatý doprovodný program. Milovníci železn ice mohou navštívit 
po oba dva dny výstavu modelové železnice v zasedac í místnosti Depa kolejových vozidel 
v Havlí čkov ě Brod ě. Ke zhlédnutí bude také zahradní parní železnice n ebo výstava historických 
dokument ů a jízdenek. V pátek vystoupí u havlí čkobrodské výpravní budovy d ětský dechový 
orchestr a mažoretky. D ěti si užijí skákací hrad. 
 
V pátek 24. června bude od 14:00 do 18:30 probíhat akce u p říležitosti otev ření autobusového 
terminálu p řed nádražím Českých drah v Chot ěboři. Připraveny jsou projížďky historickým motorovým 
vozem řady 851 „Krokodýl“ po vlečce bývalého vojenského útvaru Bílek. Po městě bude jezdit historický 
autobus Š 706 RTO, vystoupí Dechový orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř a mažoretky Slovanka z České 
Lípy. V 16:15 p řijede protokolární motorový vlak s hosty a prob ěhne slavnostní otev ření terminálu. 
V 16:45 vyjede souprava protokolárního vlaku na vyj ížďku do Ž ďírce nad Doubravou. 
 
V sobotu 25. června m ůže každý vyrazit parním vlakem na leteckou show. Hi storické vlaky budou 
taženy parní lokomotivou řady 475.1 „Šlechti čna“ na trati Havlí čkův Brod – Chot ěboř – Ždírec nad 
Doubravou. Parní vlak tak lze využít k cestě na leteckou show na letišti v Dobkově. Z chotěbořského 
nádraží na letiště a zpět je zajištěna kyvadlová autobusová doprava, která navazuje na všechny parní i 
pravidelné vlaky. 
 
Neděle 26. června bude ve znamení velké okružní parní jízdy Vys očinou.  Vlak vyjede ráno z Havlíčkova 
Brodu v 9:30 a pojede přes Jihlavu, Okříšky, Studenec, Budišov u Třebíče, Ostrov nad Oslavou, Žďár nad 
Sázavou, Přibyslav a Pohled zpět do Havlíčkova Brodu.  
 
Na výstavu železnice na Vyso čině za polovinu 

České dráhy nabídnou všem návšt ěvníkům dvoudenní výstavy v Havlí čkov ě Brod ě slevu VLAK+. 
Ze všech železni čních stanic, kde staví vlaky ČD, si mohou cestující koupit zpáte ční jízdenku 
do železni ční stanice Havlí čkův Brod za cenu jednosm ěrné jízdenky. Jedinou podmínkou je, aby si 
jízdenku ve dvou ozna čených informa čních stáncích ČD v areálu výstavy nechali potvrdit razítkem. 
Sleva platí ve 2. vozové třídě a cestující s ní ušetří polovinu jízdného (obyčejného nebo zvláštního). První 
den platnosti zpáteční jízdenky musí být 23., 24. nebo 25. června 2011. Razítko musí být při zpáteční cestě 
na přední straně jízdenky. Předprodej jízdenek bude zahájen v sobotu 18. června 2011. 



Zvláštní vlaky Ždírec nad Doubravou – Havlí čkův Brod – Herálec 
24.a 25. června 2011 

tam zpět 
24.06.11 25.06.11 

stanice 
24.06.11 25.06.2011 

– – – 16:20 Herálec – – 15:25 – 
– – – 16:30 – 16:40 Lípa – – 15:15 – 

15:55 09:00 12:25 16:52 – 16:56 Havlíčkův Brod 18:37 11:07 14:51 – 15:00 19:55 
| 09:06 12:32 17:04 Břevnice | 10:59 14:44 19:48 

16:08 09:13 12:41 17:13 Rozsochatec 18:24 10:52 14:39 19:43 
17:00 09:20 –  09:45 12:55 17:24 – 18:45 Chotěboř 18:03 – 18:08 10:40 13:46 – 14:31 19:35 
17:06 09:50 13:01 18:52 Bílek 17:56 10:25 13:41 19:26 
17:10 09:53 13:05 18:56 Sobíňov 17:52 10:21 13:38 19:23 

17:15 09:58 13:11 19:01 
Žďírec nad 
Doubravou 17:46 10:15 13:33 19:18 

Cena celodenní jízdenky na parní vlak činí pouze 20 korun. 

Okružní jízda po Vyso čině 
26. června 2011 

stanice  příj. odj.  
Havlíčkův Brod   9:30 
Mírovka 9:34 9:35 
Šlapanov 9:41 9:44 
Kamenná 9:49 9:50 
Dobronín 9:54 9:56 
Střítež u Jihlavy 9:59 10:00 
Jihlava  10:10 10:52 
Luka nad Jihlavou 11:04 11:08 
Bítovčice 11:11 11:12 
Přímělkov 11:16 11:17 
Dolní Smrčné 11:19 11:20 
Bransouze 11:25 11:26 
Číchov 11:30 11:31 
Okříšky  11:38 11:50 
Krahulov 11:58 11:59 
Třebíč - Borovina 12:05 12:06 
Třebíč 12:10 13:40 
Vladislav zastávka 13:49 13:50 
Studenec  14:00 14:25 
Pozďatín 14:29 14:30 
Kojatín 14:33 14:34 
Budišov u T řebíče 14:40 14:50 
Rudíkov 14:58 15:00 
Vlčatín 15:01 15:02 
Oslavička 15:05 15:06 
Oslavice 15:11 15:12 
Velké Meziříčí zastávka 15:17 15:20 
Velké Meziříčí 15:23 15:30 
Martinice u Velkého Meziříčí 15:39 15:40 
Křižanov 15:48 15:49 
Sklené nad Oslavou 15:59 16:00 
Ostrov nad Oslavou  16:14 16:28 
Žďár nad Sázavou  16:41 16:53 
Hamry nad Sázavou 16:58 16:59 
Sázava u Žďáru 17:05 17:06 
Nížkov 17:13 17:14 
Ronov nad Sázavou 17:17 17:18 
Přibyslav  17:23 17:30 
Přibyslav zastávka 17:34 17:35 
Stříbrné Hory 17:40 17:41 
Pohled  17:45 17:57 
Pohledští Dvořáci 18:02 18:03 
Havlíčkův Brod  18:11  

Dospělí cestující zaplatí za okružní parní jízdu Vysočinou jednotnou cenu 40 korun. Děti do 6 let cestují 
zdarma, děti od 6 do 15 let, důchodci a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí pouze 10 korun. Děti a studenti 
ve věku od 15 do 26 let hradí 20 korun. 



Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba pro mimo řádnosti): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky. 

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


