
 

 

 
 

 

 

České dráhy, a.s. – Krajské centrum osobní dopravy Hradec Králové   

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1  

  

Hradec Králové, 10. září  2014 

Den železnice v Královéhradeckém kraji p řipomenou 
jízdy zvláštních vlak ů a Den otev řených dve ří 
v trutnovském depu 

O víkendu 13. a 14. zá ří se budou konat v Královéhradeckém kraji oslavy Dn e 
železnice. Oba dva víkendové dny budou vypraveny z krajského m ěsta parní 
vlaky, které cestující svezou do center oslav – v s obotu do Potštejna a v ned ěli 
do Trutnova. 

V sobotu 13. zá ří pojede zvláštní vlak vedený parní lokomotivou z Hradce Králové do Potštejna, kde bude 
v areálu zámku probíhat doprovodný program. Cestující z parního vlaku získají také slevu na vstupné do zámků 
v Častolovicích, Kostelci nad Orlicí a v Doudlebách nad Orlicí, kde vlak rovněž zastaví. 

V rámci oslav Dne železnice a Dnů evropského kulturního dědictví se v Trutnově v ned ěli 14. zá ří uskuteční 
od 9 do 16 hodin v depu (stanice Trutnov hl.n.) Den otevřených dveří s pestrým programem. Do Trutnova 
pojede zvláštní parní vlak s lokomotivou řady 464 „Bulík“, který pojede po trase Hradec Králové – Jaroměř – 
Náchod – Meziměstí – Teplice nad Metují – Trutnov – Vrchlabí – Svoboda nad Úpou. 

V trutnovském depu budou vystavena vozidla ČD a speciální drážní vozidla Správy železniční dopravní cesty. 
Malé i velké návštěvníky určitě potěší výstava funkčních modelových kolejišť a modelů a stavebnic Merkur. 
Stavebnice Merkur budou k dispozici větším dětem v dětském koutku. Malé děti se mohou v dětském koutku 
zúčastnit soutěže v malování obrázku se železniční tematikou. O dobrou náladu se postará koncert hudebních 
skupin a nebude chybět ani nabídka občerstvení. 

Od trutnovského depa přes Krakonošovo náměstí k památníku generála Gablenze a zpět bude jezdit turistický 
vláček (odjezd od depa ve 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.). V Trutnově se v neděli 14. září konají Dny 
evropského kulturního dědictví, a tak bude ve městě možné navštívit nejen zmíněný památník generála 
Gablenze, z něhož je pěkný výhled na město a okolí, ale také třeba Muzeum Podkrkonoší (výstavy Vlajka 
vzhůru letí – Z historie trampingu na Trutnovsku a Keltové ve východních Čechách) nebo se s dětmi vydat třeba 
na prohlídku podzemní chodby v městském parku. 

Program oslav Dne železnice v Královéhradeckém kraj i 

• jízdy zvláštních parních vlaků z Hradce Králové do Trutnova a Potštejna, kde bude probíhat bohatý 
doprovodný program 

• návštěvy kulturních památek na Podorlicku za zvýhodněných podmínek, současně s akcí Den železnice 
proběhnou v Potštejně oslavy 755 let od založení obce   

• výstava vozidel ČD a speciálních drážních vozidel SŽDC v trutnovském depu 

• jízda na stanovišti malé lokomotivy v obvodu trutnovského depa 

• výstava funkčních modelových kolejišť a modelů kolejových vozidel měřítek TT, H0 a 0 v Trutnově 

• výstava modelů a stavebnic společnosti Merkur Police nad Metují a výrobků společnosti Parní stroje 
Jakoubek v trutnovském depu 

• promítání filmů se železniční tematikou v depu stanice Trutnov hl.n. 

• koncert hudebních skupin v Trutnově 

• prodej upomínkových předmětů a občerstvení 
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Jízdní řád zvláštních vlak ů během Dne železnice 
v Královéhradeckém kraji  – sobota 13. zá ří 2014 

tam stanice zpět 
7:25   Hradec Králové hl.n.   19:37 
7:44   Třebechovice p. O.   19:22 
8:00   Týniště n. Orl.   18:58 
│ 11:18 15:18 Rychnov n.  Kn. 10:44 14:44 │ 
│ 11:31 15:31 Častolovice zast. 10:35 14:35 │ 

8:12 11:34 15:34 Častolovice 10:28 14:28 18:44 
8:21 12:04 16:04 Častolovice 10:00 14:00 18:08 
8:30 12:13 16:13 Kostelec n. O. město 9:55 13:55 18:03 
8:40 12:24 16:24 Doudleby n. O. 9:45 13:45 17:53 
8:47 12:31 16:31 Potštejn 9:33 13:33 17:40 

 

Jízdní řád zvláš tních vlak ů během Dne železnice  
v Královéhradeckém kraji  – neděle 14. září 2014 

tam stanice zpět 

6:10    Hradec 
Králové hl.n.   20:22 

6:26    Smiřice   20:12 

6:42    Jaroměř   19:58 

7:00    Česká Skalice   19:12–19:37 

7:11    Starkoč   19:05 

│    Červený Kostelec   18:48 

│    Malé Svatoňovice   18:33 

7:17–7:40    Václavice   │ 

7:48–8:18    Náchod   │ 

8:34    Hronov   │ 

8:46    Police n. M.   │ 

9:03    Teplice n. M.   │ 

9:13 9:50   Meziměstí   │ 

 10:02–10:28   Teplice n. M.   │ 

 10:46   Adršpach   │ 

 11:11   Radvanice   │ 

 11:33 13:00 16:20 Trutnov hl.n. 15:30 17:38 18:10 

  13:17 │ Pilníkov 15:19 │  

  13:33 │ Hostinné město 15:03 │  

  13:48 │ Kunčice n. L. 14:48 │  

  13:54 │ Vrchlabí 14:30 │  

   16:26 Trutnov-Zelená Louka  17:34  

   16:32 Trutnov-Staré Město  17:28  

   16:38 Kalná Voda  17:22  

   16:44 Mladé Buky  17:16  

   16:48 Svoboda nad Úpou  17:10  

Den železnice p řipomíná datum 27. zá ří 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra 
Georga Stephensona mezi anglickými m ěsty Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. By la to 
revolu ční změna, která nahrazovala ko ňské povozy, za čaly se budovat trat ě a postupn ě přecházela 
přeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem ú zemí se první železnice objevila v roce 1832, kdy 
byla vybudována naše první kon ěspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Bud ějovicemi . 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 



 

 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 

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

dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících. 

 


