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Národní den železnice nabídne speciální vlaky 
i světelnou show s historickými lokomotivami 
Zářijové oslavy svátku železni čářů vyvrcholí v sobotu 24. zá ří Národním dnem 
železnice v Chebu. V železni ční stanici a místním depu se od 10 hodin p ředstaví 
historická i nejmodern ější vozidla. B ěhem dne České dráhy vypraví dvacet pár ů 
zvláštních vlak ů do pěti sm ěrů. Nevšedním zážitkem bude ve černí sv ětelná 
show s historickými lokomotivami. Národní den želez nice p řipravují České 
dráhy ve spolupráci s m ěstem Cheb a Karlovarským krajem. Vedle 
mimo řádného vlaku railjet, který do Chebu p řijede z Prahy, p ředstaví České 
dráhy také další nová vozidla v četně moderní elektrické jednotky InterPanter. 

Historie, sou časnost i budoucnost železnice na výstav ě i při nostalgických jízdách  

Den železnice v Chebu nabídne návšt ěvníkům pohled do minulosti železnice, p ředstaví řadu moderních 
vozidel i řadu zábavních atrakcí.  Oslav se zúčastní více než 30 historických lokomotiv a vozů. Objeví se mezi 
nimi například parní lokomotivy Malý Bejček, Albatros, Ušatá nebo Všudybylka nebo historické motorové 
lokomotivy Hektor, Karkulka nebo Bardotka. Historické motorové vozy zastoupí například vozy s netradičními 
jmény, jako jsou Stříbrný šíp, Hurvínek, Věžák, Singrovka nebo Kredenc. Nejmodernější vozidla pak budou 
prezentovat soupravy ČD railjet a InterPanter, elektrická expresní lokomotiva řady 380 a také bezbariérová 
souprava RegioShark určená pro regionální dopravu. Výstava vlaků v železniční stanici a v depu během dne 
bude volně přístupná.   

Do centra oslav na chebském nádraží vypraví České dráhy zvláštní vlak railjet . Odjíždět bude z Prahy hl.n. 
v 6:30, zastaví v Plzni,  Stříbře, Plané u Mariánských Lázní a v Mariánských Lázních a do Chebu přijede v 9:15. 
Zpět do Prahy se bude vracet v 16:03. Do Chebu zamíří také zvláštní vlak sestavený z jednotek InterPanter , 
který se bude vracet až v nočních hodinách po exkluzivní světelné show historických lokomotiv. Z Prahy odjede 
v 6 hodin a pojede přes Ústí nad Labem a Karlovy Vary. Do Chebu přijede před 10. hodinou. Zpět do Prahy 
se bude InterPanter vracet přes Plzeň, z Chebu bude odjíždět krátce před 23. hodinou a do Prahy přijede 
před druhou hodinou ranní. V mimo řádných vlacích railjet a InterPanter mezi Prahou a Chebem bude platit 
běžný tarif Českých drah. Do railjetu je ale pot řeba navíc zakoupit povinnou místenku, a to 
v pokladnách nebo v eShopu národního dopravce. Kyvadlovou dopravu mezi chebskou stanicí a depem 
zajistí spojené jednotky RegioShark. 

Zvláštní nostalgické vlaky  zamíří v sobotu ráno z Karlových Varů do Chebu a především během dne budou 
jezdit do Sokolova, Mariánských Lázní, Aše, Lubů u Chebu nebo do Vojtanova a Plesné. V jejich čele se 
vystřídají jak historické parní lokomotivy, tak historické motorové vozy a motorové lokomotivy. V nostalgických 
vlacích bude platit zvláštní jízdné. Jízdenky budou v prodeji přímo ve vlacích. 

Zábava pro každého – závody na drezín ě, koncerty, unikátní sv ětelná show  

Zábavní program bude připraven i pro nejmenší návštěvníky. Tím bude provázet maskot Českých drah slon 
Elfík. Děti můžou navštívit například Kinematovlak s promítáním filmů, dětský hrací vůz, divadelní nebo herní 
stan a Elfíkův skákací vůz. Na pódiu vystoupí řada umělců, například známá hudební skupina Maxim 
Turbulenc, která se proslavila písničkou „Jede jede mašinka“.  

O něco starší návštěvníci si mohou vyzkoušet svou zdatnost při závodu drezín, který startuje v 10:00 a probíhá 
po celý den do 16:00. Závod je vyhlášen pro dvoučlenné posádky, které mají za úkol na šlapací drezíně 
překonat co nejrychleji trať dlouhou 50 metrů. Každá posádka absolvuje trať pod odborným dozorem. Vyhlášení 



 

a předání cen se uskuteční na hlavním pódiu. Účastníci závodu dostanou drobné dárky a hlavní ceny jsou 
připraveny pro první tři nejlepší časy dosažené během dne. Podobně budou Českými drahami odměněni i autoři 
vítězných děl dětské výtvarné soutěže vyhlášené Městem Cheb pro žáky místních škol. 

Vyvrcholením Národního dne železnice bude exkluzivn í světelná show plná historických lokomotiv. 
Uskuteční se v depu kolejových vozidel od 20:00 a nabídne třináct historických exponátů ve scénickém 
osvětlení a v kontextu historických událostí doprovázeného představením každého z exponátů. Návštěvníci se 
můžou těšit na legendární parní lokomotivy jako Papoušek nebo Ušatá, ale i motorové lokomotivy Bardotku, 
Brejlovce a mnoho dalších. Tuto unikátní no ční show je možné navštívit pouze se vstupenkami, kt eré jsou 
v prodeji v síti Ticketportal a jejich po čet je omezen.  

Skupinová víkendová jízdenka v sobotu 24. zá ří platí bez omezení v ěku cestujících   

Mimo řádnou nabídkou pro všechny návšt ěvníky Dne železnice ale i turisty a cestovatele p ředstavuje 
rozší řená platnost Skupinové víkendové jízdenky. V sobotu  24. září bude tato jízdenka mimo řádně platit 
pro 5 osob bez omezení v ěku. To je ideální příležitost pro podniknutí nejrůznějších výletů a cest s přáteli, a to 
nejen na Národní den železnice, ale kamkoliv v ČR, kam jezdí vlak Českých drah. Celosíťová jízdenka stojí 
679 Kč a v sobotu 24. září s ní bude moci podniknout společně až 5 dospělých osob jakýkoliv výlet 
bez omezení kilometrů, například z Ostravy nebo z Brna do Prahy a zpět, tedy prakticky přes celou republiku.   

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.  

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