
Železnicí údolím Svitavy

Železnicí údolím Svitavy se jmenuje výstava věnovaná výročí 170. let od zahájení provozu 
na trati Brno – Česká Třebová, která bude otevřena od 1. června a bude trvat do 22. září 
2019 v Městském muzeu a galerii Svitavy každý den, mimo pondělí. Slavnostní otevření 
výstavy se bude v pátek 31. května 2019 vernisáží v rámci Muzejní noci v 17 hodin. Na 
téměř 60 panelech bude průřez historií této trati, procházka po jednotlivých nádražích i 
traťových úsecích a nebudou vynechány ani tunely, kterých bylo na trati hned 11. 
Připomenuty budou i společnosti, které tuto trať vlastnily i lokomotivy, které zde jezdily. Vedle 
historie trati, bude na výstavě k vidění také architektura Severní státní dráhy a společnosti 
StEG, společností, které ovlivňovaly železniční provoz na našem území více jak 50 let. 
Jedná se o část výstavy „Z Vídně na sever“, která byla v letech 2017 a 2018 v Národním 
památkovém ústavu v Ostravě. 

Součástí této expozice jsou modely budov od modeláře Ing. Vladimíra Londina a na 
svitavské výstavě doplněné o několik dalších modelů dalších železničních staveb z regionu. 
Ke zhlédnutí bude také několik modelových kolejišť, z nichž největší bude od svitavského 
modeláře Milana Meisla ve velikosti H0, řízené počítačem.  1. června 2019 budou k výročí 
vypraveny dva páry parních vlaků z České Třebové do Letovic a zpět. Ve Svitavách bude po 
příjezdu ranního vlaku z České Třebové otevřen nový terminál před nádražím. Během dne 
ve Svitavách proběhne další bohatý program, další program proběhne také v Letovicích. K 
výstavě Železnicí údolím Svitavy budou vydány pohlednice, turistické vizitky a příležitostní 
razítka. 

Oslavy trati Brno - Česká Třebová budou probíhat pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického a podílejí se na nich vedle města Svitav také další města a obce přilehlé 
k jubilující trati. Spolupořadatelem je také spolek Poličská lokálka z.s., který se podílí i na 
výstavě Železnicí údolím Svitavy. K výročí 170. let trati Brno – Česká Třebová se připravuje 
nakladatelstvím Tváře kniha o historii dráhy, která vyjde v průběhu léta. Po dobu trvání 
výstavy Železnicí údolím Svitavy bude každou neděli v provozu modelové kolejiště a ve 
vybrané dny také komentované prohlídky. Připravuje se také další doprovodný program i na 
závěr výstavy.
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