
 

 
Společnost pro revitalizaci místních drah , občanské sdružení  

U Táferny 242/5, 591 02 Žďár nad Sázavou, tel.:  606 332 703, e-mail:  srmd@email.cz, www.srmd.cz  
bankovní spojení: KB č.ú. 43-9570740247/0100, registrace MV ČR: VS/1-1/82 922/11-R, IČ: 22906061 

SPOLEČNOST PRO REVITALIZACI  

MÍSTNÍCH DRAH SRMDSRMDSRMDSRMD    
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Parní vlak zamíří do historie 

Račice nad Trotinou, 9. srpna 2011. Unikátní akci zažije opuštěné nádraží v Račicích nad 
Trotinou. „Akce Vlak 2011“ na jeden den změní račické nádraží v bojiště Druhé světové 
války. Tématicky zaměřený den, který se ponese v duchu historických ukázek bojů východní 
fronty z roku 1941, připravila na sobotu 13. srpna 2011 Společnost pro revitalizaci místních 
drah společně s kluby vojenské historie KVH Brendy a o.s.v.h. Edelweiss Liberec. Letošní 
akce navazuje na natáčení filmu Andělé na kolejích, které na dnes již pro normální provoz 
nevyužívané trati Smiřice – Hněvčeves proběhlo v roce 2009. Film se pak na tuto lokálku 
vrátil ješt ě jednou, a to v létě loňského roku, kdy se nádražíčko v Račicích nad Trotinou 
proměnilo na letní kino. 

Silný zážitek, nezapomenutelnou jízdu historickým parním vlakem, atmosféru let dávno minulých a 
skvělou zábavu, to vše nabídne  "Akce Vlak 2011". Parní lokomotiva „Velký bejček“ se soupravou 
historických vozů zaveze návštěvníky až na místo, kde se utká Rudá armáda s obsazovacími 
německými vojsky. Na sobotu jsou připraveny dvě historické bojové ukázky, a to v 10 a ve 14 
hodin, v nichž vystoupí na šest desítek vojáků, historická bojová vozidla a parní lokomotiva s 
opevněným vagónem.  

V době mezi bojovými ukázkami si mohou návštěvníci prohlédnout zákulisí autentického bojiště 
včetně polního tábořiště s improvizovaným lazaretem, bojovou techniku, bunkr anebo nahlédnout 
ke strojvedoucímu parní lokomotivy. Občerstvení bude zajištěno přímo v areálu nádraží Račice nad 
Trotinou. 

Pro cestu do místa bojových ukázek do Račic nad Trotinou mohou zájemci zvolit zvláštní parní 
vlak, který pojede z Jaroměře (odj. v 8:00 hod) přes Hradec Králové odj. v 8:50 hod) do Račic nad 
Trotinou. Na odpolední část programu pak mohou cestující využít další mimořádný parní vlak 
s odjezdem z Hradce Králové ve 12:50 hod. Na cestu zpět se zvláštní vlaky vydají po skončení bojů 
z Račic nad Trotinou dopoledne v 11:25 a odpoledne v 15:25 hod. Nastoupit do zvláštních vlaků 
bude možné také ve Smiřicích, Předměřicích nad Labem, Všestarech, Dlouhých Dvorech, 
Dohalicích, Sadové, Hněvčevsi a Hoříněvsi. 

Jízdenky na oba zvláštní parní vlaky a vstupenky na bojové ukázky budou v prodeji u průvodčích 
přímo ve vlaku. Vstupenky bude možné zakoupit také v místě konání akce. Více informací o 
připravované akci včetně detailního jízdního řádu je k dispozici na www.srmd.cz.  
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