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Národní den železnice nabídne speciální vlaky 
i světelnou show s historickými lokomotivami 
Zářijové oslavy svátku železni čářů vyvrcholí tuto sobotu 26. zá ří Národním 
dnem železnice v Hradci Králové. V železni ční stanici a místním depu se 
od 10:00 hodin p ředstaví historická i nejmodern ější vozidla. Vedle railjetu, který 
sem z Prahy p řijede jako protokolární vlak, p ředstaví České dráhy také další 
nová vozidla – modernizovaný v ůz Ampz pro provoz na lince z Prahy 
do Hamburku a moderní soupravy pro regionální trat ě. Během dne budou 
z Hradce Králové postupn ě vypravovány zvláštní vlaky, které zamí ří prakticky 
do všech kout ů Královéhradeckého i do sousedního Pardubického kra je. 
Nevšedním zážitkem bude také dvouhodinová ve černí sv ětelná show 
s historickými lokomotivami na to čně královéhradeckého depa. Jako 
v předchozích letech nebude ani letos chyb ět speciální tarifní nabídka. 
Skupinová víkendová jízdenka bude 26. zá ří platit pro 5 osob bez omezení v ěku.  

Den železnice v Hradci Králové nabídne návšt ěvníkům 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 souprava railjet, elektrická expresní lokomotiva řady 
380, soupravy určené pro regionální dopravu (RegioShark, RegioSpider a RegioPanter) a několik typů osobních 
vozů, mj. i modernizovaný vůz 1. třídy (typ Ampz), určený pro linku Praha – Hamburk. 

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. 

Do centra oslav na královéhradecké hlavní nádraží vypraví České dráhy protokolární vlak railjet . Odjíždět 
bude z Prahy hl.n. v 8:08, zastaví v Kolíně a Pardubicích a do Hradce Králové přijede v 9:45. Zpět do Prahy se 
bude vracet v 16:55. Vlak je povinně místenkový, rezervace je možné zakoupit na pokladnách a v eShopu ČD. 

Během oslav bude z Hradce Králové vypraveno celkem dvanáct zvláštních historických vlak ů. Čtyři 
z nich povezou parní lokomotivy, dvě budou mít v čele motorové lokomotivy a na čtyřech budou nasazené 
historické motorové vozy. Kromě těchto vlaků pro cestující pojedou také dva nákladní fotovlaky s celkem 25 
loženými nákladními vozy. Jeden bude mít včele parní lokomotivu, druhý dvě motorové lokomotivy. 

Ve zvláštních vlacích bude platit tzv. globální jízdné , tj. pro každý vlak je stanoven zvláštní ceník. Kromě toho 
bude možné využít i celodenní globální jízdenky za 300 Kč (dospělí) nebo 150 Kč (děti do 15 let). V prodeji 
bude také celodenní rodinná jízdenka pro 5 osob, z nichž nejvýše dvě mohou být dospělí cestující. Ta bude stát 
700 Kč. 

Novinkou Národního dne železnice bude letos exkluzivní sv ětelná show plná historických lokomotiv . 
Uskuteční se na točně královéhradeckého depa kolejových vozidel od 20:00 a nabídne téměř dvě desítky 
historických exponátů ve scénickém osvětlení s doprovodnou hudbou a komentářem. Návštěvníci se můžou 
těšit na legendární parní lokomotivy „pětasedmu“, „ušatou“, „štokr“ nebo „bejčka“, ale i motorové lokomotivy 
„zamračenou“, „brejlovce“, „karkulku“ a mnoho dalších. Pro dobrý výhled a focení bude u točny postavena 
tribuna. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal za 250 Kč, jejich počet je omezen. 

V rámci Národního dne železnice si návštěvníci budou moci prohlédnout také unikátní muzejní expozici 
signaliza ční a zabezpečovací techniky v areálu Signal Mont . Mezi centrem oslav na hradeckém hlavním 
nádraží a muzejní expozicí bude zajištěna kyvadlová doprava. 



 

Mimo řádnou nabídkou pro všechny návšt ěvníky Dne železnice ale i turisty a cestovatele p ředstavuje 
rozší řená platnost Skupinové víkendové jízdenky . V sobotu 26. zá ří bude tato jízdenka mimo řádně platit 
pro 5 osob bez omezení v ěku. To je ideální p říležitost pro podniknutí nejr ůznějších výlet ů a cest 
s přáteli, a to nejen na Národní den železnice, ale kam koliv v ČR, kam jezdí vlak Českých drah. 

Trasy a orienta ční jízdní řád zvláštních vlak ů  

• Parní vlak č. 1 – lokomotiva 464.008 + 6 vozů Ce: trasa Hradec Králové (6:40) – Rychnov nad Kněžnou 
(7:45 – 8:30) – Hradec Králové (9:42) 

• Parní vlak č. 2 – lokomotiva 434.2186 + 6 vozů Ce + lokomotiva 423.009: okružní trasa Hradec Králové 
(10:25) – Hněvčeves (10:54) – Smiřice (11:20) – Hradec Králové (11:40) 

• Parní vlak č. 3 – lokomotivy 475.196 a 475.179 + 6 vozů Bam: okružní trasa Hradec Králové (10:25) – 
Borohrádek (11:10) – Moravany (11:44) – Pardubice (11:56 – 12:35) – Hradec Králové (13:07) 

• Motorový vlak č. 4 – vozy M 131.1133 a M 131.1228: trasa Hradec Králové (10:53) – Pardubice (11:25 – 
11:45) – Praskačka (12:30) – Hradec Králové (12:40) 

• Motorový vlak č. 5 – vůz řady M 240.0100 + BalmPost: trasa Hradec Králové (11:25) – Rychnov nad 
Kněžnou (12:39 – 13:25) – Hradec Králové (14:40) 

• Motorový vlak č. 6 – vůz M 274.004 + Balm + vůz M 262.0076: trasa Hradec Králové (11:35) – Ostroměř 
(12:26) – Chlumec nad Cidlinou (13:00) – Hradec Králové (13:32 – 13:54) – odb. Plačice – Opatovice nad 
Labem-Pohřebačka (14:14) – Hradec Králové (14:22) 

• Osobní vlak č. 7 – motorová lokomotiva T 478.1008 + 6 vozů Ce + motorová lokomotiva T 478.3001: 
okružní trasa Hradec Králové (12:25) – Hněvčeves (12:51) – Smiřice (13:21) – Hradec Králové (13:37) 

• Osobní vlak č. 8 – motorové lokomotivy T 466.0007 + T 444.162 + 5 vozů Ce: Hradec Králové (12:25) – 
Letohrad (13:54 – 14:12) – Hradec Králové (15:36) 

• Parní vlak č. 9 – lokomotivy 534.0432 + 638.1301 + 6 vozů Bam: okružní trasa Hradec Králové (13:45) – 
Pardubice (14:26) – Moravany (14:41 – 15:24) – Borohrádek (15:53) – Hradec Králové (16:35) 

• Motorový vlak č. 10 – motorové vozy M 131.1133 + M 131.1228: Hradec Králové (14:53) – Pardubice 
(15:25 – 15:38) – Opatovice n.L.-Pohřebačka (16:18) – Hradec Králové (16:34) 

• Nákladní fotovlak č. 11 – parní lokomotiva 556.0506 + 25 ložených nákladních vozů + motorová 
lokomotiva T 669.0001: Hradec Králové (10:28) – Opatovice nad Labem-Pohřebačka (10:47) – odb. ELNA 
Opatovice (10:50) – Elektrárna Opatovice (10:55) a zpět; odjezd z Elektrárny Opatovice ve 12:45, příjezd 
zpět do Hradce Králové ve 13:05 

• Nákladní fotovlak č. 12 – motorové lokomotivy T 679.1168 + T 679.1529 + 25 ložených nákladních vozů: 
Hradec Králové (14:08) – Opatovice nad Labem-Pohřebačka (14:29) – odb. ELNA Opatovice (14:32) – 
Elektrárna Opatovice (14:39) a zpět; odjezd z Elektrárny Opatovice v 15:20, příjezd do Hradce Králové 
v 15:45. 

Odjezdy a příjezdy vlaků jsou orientační, cestujícím doporučujeme sledovat aktuální informace na informačních 
tabulích ve stanicích. 

Podrobný program Národního dne železnice v Hradci K rálové v četně jízdních řádů a ceníku jízdného 
všech vlak ů je na stránkách www.denzeleznice.cz .  

Proč se slaví Den železnice? 

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga 
Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, 
která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících 
na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první 
koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. První parou tažený vlak pak přijel z Vídně do 
Břeclavi a následně také do Brna v roce 1839, již před 176 lety. Do Prahy pak přijel první vlak před 170 lety, 
v roce 1845.  
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tiskové oddělení ČD 
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O spole čnosti České drahy, 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.  


