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Oslavy Dne železnice v Jind řichov ě Hradci 
připomenou existenci dvou tratí  

Stříbrný šíp, Ostravan, Laminátka, Eso nebo Bardotka –  všechny jmenované 
skvosty budou k vid ění v sobotu 9. zá ří v Jind řichov ě Hradci. Zdejší nádraží se 
totiž stane centrem oslav výro čí 130 let trat ě Veselí nad Lužnicí – Jind řichův 
Hradec – Jihlava a 120 let trat ě Jind řichův Hradec – Nová Byst řice. 
Ve spolupráci Českých drah, Správy železni ční dopravní cesty, 
Jind řichohradecké místní dráhy, Jiho českého kraje, Kraje Vyso čina, Města 
Jind řichův Hradec a dalších partner ů je připravený bohatý program pro 
všechny v ěkové kategorie.  

Na jind řichohradecké nádraží p řijedou zvláštní vlaky z Prahy, Jihlavy a Českých Bud ějovic, po celý den 
můžou návšt ěvníci vychutnat jízdy historickými elektrickými a m otorovými vlaky a jízdy parními vlaky 
spole čnosti Jind řichohradecké místní dráhy. Program je p řipravený také v Jihlav ě a ve Veselí nad 
Lužnicí. 
 

Jízdní řád „St říbrného šípu“ z  Prahy hl.n. do Jind řichova Hradce a zp ět 
(9. září 2017) 

tam zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 08:18 Praha hl.n. 18:37  
09:50 09:52 Tábor 17:05 17:06 
10:15 10:25 Veselí nad Lužnicí 16:33 16:43 
10:59  Jindřichův Hradec  16:05 

 

Jízdní řád zvláštního vlaku sestaveného ze soupravy „Ostrav an“ 
České Bud ějovice – Jind řichův Hradec – Jihlava a zp ět 

(9. září 2017) 
tam zpět 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 09:10 České Budějovice 17:17  

09:39 09:50 Veselí nad Lužnicí 16:44 16:47 
10:04 10:08 Kardašova Řečice 16:29 16:30 
10:22 11:25 Jindřichův Hradec 15:43 16:15 
11:50 11:51 Počátky-Žirovnice 15:16 15:17 
12:18 12:19 Horní Cerekev 14:59 15:00 
12:33 12:35 Kostelec u Jihlavy 14:42 14:44 
12:56 12:57 Jihlava město 14:28 14:29 
13:01  Jihlava  14:25 

 



 

Jízdní řád zvláštního vlaku sestaveného ze soupravy „Ostrav an“ 
Jihlava – Jind řichův Hradec – Veselí nad Lužnicí a zp ět 

(9. září 2017) 
tam zpět 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 08:55 Jihlava 18:11  

08:58 08:59 Jihlava město 18:06 18:07 
09:12 09:13 Kostelec u Jihlavy 17:52 17:53 
09:27 09:33 Horní Cerekev 17:22 17:33 
09:57 09:58 Počátky-Žirovnice 17:05 17:06 
10:12 10:18 Jarošov nad Nežárkou 16:51 16:52 
10:27 11:20 Jindřichův Hradec 13:44 16:42 
11:34 11:35 Kardašova Řečice 13:29 13:30 
11:49  Veselí nad Lužnicí  13:15 

 

Program v Jind řichov ě Hradci (od 9:30) 

• výstava lokomotiv a vozů 
• komentované prohlídky pracovišť SŽDC a JHMD 
• jízdy na kolejovou splítku 
• ukázky hasičské techniky 
• skákací hrad pro děti 
• modelové kolejiště a mažoretky 
• parní stroj a jízdy na drezínách 

Program ve Veselí nad Lužnicí 

• komentovaná prohlídka dopravní kanceláře (12:00 – 13:00) 

Program v Jihlav ě 

• komentované prohlídky dopravní kanceláře (13:00 – 14:25) 
• výstava starých jízdenek, uniforem a dalšího vybavení z doby ČSD (12:30 – 14:30) 

 

Podrobné informace o programu i jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách 
www.denzeleznice.cz. 

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. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí ČD  
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