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Hradec Králové, Trutnov, 9. září 2015 

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

V neděli 13. zá ří se budou konat v Královéhradeckém kraji regionáln í oslavy 
Dne železnice. V tuto ned ěli se v trutnovském depu od 9:00 do 16:30 uskute ční 
Den otev řených dve ří, a to za podpory Královéhradeckého kraje, m ěsta Trutnov 
a ve spolupráci se Spole čenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas. 
Do Trutnova vypraví České dráhy parní vlak Stachelberg Expres z Hradce 
Králové a zájemci se budou moci svézt zvláštními vl aky také do Vrchlabí. Touto 
akcí ovšem letos svátek železnice na Královéhradeck u nekon čí, protože 
v sobotu 26. zá ří přivítá hlavní nádraží v Hradci Králové Národní den ž eleznice.   

Do centra oslav v Trutnov ě vypraví České dráhy zvláštní parní vlak v čele s lokomotivou řady 464 
„bulík“ z královéhradeckého hlavního nádraží. Odjíždět odtud bude v 8:10 a pojede přes Jaroměř, Českou 
Skalici, Červený Kostelec a Malé Svatoňovice. Do Trutnova vlak přijede v 10:10. Tím ale nostalgické jízdy 
Českých drah nekončí. Z Trutnova se totiž můžou zájemci svézt parním vlakem přes Hostinné a Kunčice nad 
Labem až do Vrchlabí a zpět. Odjezdy z trutnovského hlavního nádraží budou v 10:35 a 14:35, z Vrchlabí 
ve 12:05 a 16:05. Zpět do Hradce Králové se bude vlak vracet v 18:10. 

V trutnovském depu budou vystavena vozidla ČD a speciální drážní vozidla Správy železni ční dopravní 
cesty.  Malé i velké návštěvníky určitě potěší výstava funkčních modelových kolejišť a modelů a stavebnic 
Merkur. Děti se mohou v dětském koutku také zúčastnit soutěže v malování obrázku se železniční tematikou. 
Odměněn bude každý. O dobrou náladu se postará produkce hudebních skupin. 

V Trutnově se rovněž konají Dny evropského kulturního d ědictví . Ve městě bude možné navštívit památník 
generála Gablenze, z něhož je pěkný výhled na město a okolí, Muzeum Podkrkonoší nebo se vydat 
na prohlídku podzemní chodby v městském parku. 

Zcela speciální akcí tento rok bude díky dohodě s Občanským sdružením Stachelberg Trutnov možnost 
prohlídky stejnojmenné největší dělostřelecké tvrze z období 2. světové války, která se nachází u obce Babí 
blízko Žacléře. Za účelem přepravy k pevnosti České dráhy zajistí autobus s odjezdy v 9:30, 12:00 a 14:30 
hodin ze stanoviště na nádražním dvoře mezi budovou trutnovského hlavního nádraží a depem. Přeprava 
autobusem i vstup na prohlídku pevnosti jsou zdarma, nicméně možný počet účastníků je omezen. Proto budou 
vydány pro přepravu autobusem a vstup do pevnosti speciální jízdenky, které si budou moci zájemci 
vyzvednout v den konání akce od 8:00 do 14:15 nebo do vydání omezeného počtu dokladů v osobní pokladně 
stanice Trutnov hl.n.          

Program oslav Dne železnice v Královéhradeckém kraj i – neděle 13. září 2015 

• jízdy zvláštních parních vlaků z Hradce Králové do Trutnova a z Trutnova do Vrchlabí 
• 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 velikostí TT, HO a O 
• výstava modelů a stavebnic společnosti Merkur Police nad Metují 
• promítání filmů se železniční tematikou 
• Vláček Hráček, dětský koutek a soutěž v malování pro děti 
• produkce hudebních skupin v Trutnově, prodej upomínkových předmětů a nabídka občerstvení 
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Jízdní řád zvláštních vlak ů během regionálního Dne železnice 
v Královéhradeckém kraji  (neděle 13. září 2015) 
tam Stanice zpět 

08:10   Hradec Králové hl.n.   20:28 
08:27   Smiřice   20:16 
08:54   Jaroměř   20:01 

09:12   Česká Skalice   
19:12–
19:37 

09:23   Starkoč   19:05 
09:38   Červený Kostelec   18:48 
09:51   Malé Svatoňovice   18:33 
10:10 10:35 14:35 Trutnov hl.n. 13:00 17:00 18:10 

 10:50 14:50 Pilníkov 12:49 16:49  
 │ │ Hostinné 12:37 16:37  
 11:04 14:04 Hostinné město 12:28 16:28  
 11:20 14:20 Kunčice n. Lab. 12:15 16:15  
 11:26 14:26 Vrchlabí 12:05 16:05  

Národní den železnice v Hradci Králové – sobota 26.  září 2015 

Každoro ční zářijové Dny železnice vyvrcholí v sobotu 26. zá ří v Hradci Králové. V železni ční stanici 
a místním depu se p ředstaví historická i nejmodern ější vozidla v četně railjetu nebo nejmodern ější 
jednotky InterPanter. Regionální Dny železnice se u skute ční v dalších místech po celé republice. 

Národní den železnice v Hradci Králové nabídne návštěvníkům pohled do minulosti železnice, představí řadu 
moderních vozidel i řadu zábavních atrakcí. Oslav se zúčastní více než 30 historických lokomotiv a vozů. Objeví 
se mezi nimi například parní lokomotivy „pětasedma“, „čtyřkolák“ nebo „štokr“, historické elektrické lokomotivy 
známé jako „bobina“ nebo motorové lokomotivy a vozy typu „sergej“, „zamračená“, „čmelák“ nebo „hurvínek“. 
Nejmodernější vozidla pak bude prezentovat railjet, elektrická expresní lokomotiva řady 380, moderní rychlíková 
jednotka InterPanter a několik typů osobních vozů. 

Zábavní program bude připraven i pro nejmenší návštěvníky. Tím bude provázet maskot Českých drah slon 
Elfík. Děti mohou navštívit například Kinematovlak s promítáním filmů, dětský hrací vůz, divadelní nebo herní 
stan a Elfíkův skákací vůz.  

Během oslav Dne železnice bude z Hradce Králové vypraveno také 11 zvláštních historických vlaků s parními 
nebo motorovými vozidly. Do oslav Dne železnice je zapojena také unikátní muzejní expozice signalizační a 
zabezpečovací techniky v areálu Signal Mont. Mezi centrem oslav na hradeckém hlavním nádraží a muzejní 
expozicí bude zajištěna kyvadlová doprava zvláštním vlakem. 

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. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 



 

dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku. 


