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Tábor, Bechyně, 5. května 2017 

Druhý ro čník Léta na Bechy ňce nabídne pravidelné 
jízdy historických vlak ů 

Historické skvosty v podob ě lokomotiv „Bobinka“ a „Elinka“ se znovu vracejí  
na naši nejstarší elektrifikovanou tra ť. Jízdy historických voz ů se letos 
uskute ční od 17. června do 17. zá ří. Na vybraných pravidelných spojích každou 
sobotu a ned ěli v uvedeném období nabídnou České dráhy jízdy historické 
soupravy s Bobinkou. Zvláštní jízdy s Elinkou si zá jemci m ůžou vyzkoušet 
ve dnech 17. června, 1., 5., 15. a 29. července, 12. a 26. srpna a 9., 16. a 17. zá ří.  

České dráhy po úspěšné premiérové sezóně pokračují v nabídce jízd Léta na Bechyňce. První jízda se 
uskuteční 17. června a připomene 114 let trati Tábor – Bechyně.  Město Tábor ve spolupráci s Českými drahami 
doplní druhý ročník o výstavu z počátku elektrifikace železnice s modelovým kolejištěm pro děti. Výstava 
s názvem „Když k nám zavedli proud“ bude k vidění v budově bývalé trafostanice v Dobrovského ulici v Táboře. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 16. června v 17 hodin. V Bechyni můžou návštěvníci zavítat 
do Městského muzea na interaktivní výstavu pro děti „Vynálezy Františka Křižíka“, která bude k vidění od 16. 
června. 

Historické lokomotivy potáhnou dva unikátní osobní vagony. V pravidelných spojích bude platit běžný tarif ČD, 
pro jízdu v „Elince“ je povinná rezervace a vzhledem k unikátnosti platí zvláštní jízdné. Jízdy je možné pořádat 
díky laskavému zapůjčení vozu Národním technickým muzeem. Doprovodné akce připravily město Tábor 
a Bechyně. 

Doprovodný program v roce 2017 

• 17. června: Slavnostní zahájení Léta na Bechyňce, výročí 114 let trati Tábor – Bechyně, DUHAFEST 
a TOULAVAFEST v Bechyni, pochod údolím Židovy strouhy (7. ročník), stánek ČD a Elfíkovy hry, 
v Kulturním domě v Bechyni modelové kolejiště Pavla Kohoutka (16. – 18. 6.) 

• 17. června – 17. zá ří: Tábor – Výstavy v Táboře (elektrifikace) a v Bechyni (vynálezy) 

• 8. července: Divadlo v trávě (25. ročník) a raftové závody – Bechyně 

• 15. července:  BOHEMIA JAZZ FEST v Táboře 

• 22. – 24. července: Divadlo na návsi (11. ročník) – Sudoměřice u Bechyně 

• 29. července: Koloběžková GRAND PRIX v Bechyni 

• 4. – 6. srpna: Komedianti v ulicích v Táboře 

• 6. srpna: Bechyňský festival dechových hudeb (25. ročník) – Bechyně 

• 12. – 13. srpna:  Kulturní dům Bechyně – modelové kolejiště Pavla Kohoutka 

• 18. – 20. srpna: Bechyňské doteky 

• 26. – 29. srpna: Kulturní dům Bechyně – modelové kolejiště Pavla Kohoutka 

• 9. září: Bechyňská osma (42. ročník) 

• 16. září: 10. Závod do vrchu v Bechyni 

• 17. září: Tour de Bechyně 

• 16. – 17. září: Táborská setkání 



 

Jízdné – Elinka  

• dospělí jednosměrné 1. třída: 200 Kč* 

• dospělí jednosměrné 2. třída: 180 Kč* 

• děti 6 – 15 let jednosměrné 1. třída: 100 Kč* 

• děti 6 – 15 let jednosměrné 2. třída: 90 Kč* 

• děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo) 

• jízdní kola se nepřepravují 

*1. třída je v Elince označena jako 2. třída a 2. třída jako 3. třída 

Jízdné – Bobinka 
• pravidelné vlaky s historickými vozy – běžný tarif ČD 

• jízdní kola – dle tarifu ČD 

Rezervace 

Rezervace je povinná pouze pro vlaky s Elinkou (z důvodu omezené kapacity). Místo lze rezervovat v kterékoliv 
pokladně Českých drah. 

Další informace jsou k dispozici na www.cd.cz/nostalgie. 
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