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Trutnov, 3. září 2019  

Na den železnice pojede do Trutnova parní 
lokomotiva „Velký bej ček“  
V rámci zá řijových oslav Dne železnice a Dn ů evropského d ědictví se v ned ěli 
15. září v trutnovském depu uskute ční den otev řených dve ří. Na místo oslav se 
návšt ěvníci mohou svézt z Hradce Králové zvláštním parním  vlakem v čele 
s lokomotivou „Velký bej ček“. Parní vlaky pojedou také mezi Trutnovem a 
Vrchlabím. P řipravené jsou výstavy vozidel ČD a speciálních drážních vozidel 
SŽDC, modelové kolejišt ě a mnohé další železni ční atrakce. Chyb ět nebude ani 
bohatý doprovodný program pro d ěti i dosp ělé. 

Milovníci železniční historie se v neděli 15. září mohou svézt z Hradce Králové do Trutnova přes Náchod a zpět 
parním vlakem v čele s lokomotivou 423.009 „Velký bejček“. Parní vlaky budou zájemce vozit také mezi 
Trutnovem a Vrchlabím. Malá lokomotiva bude jezdit také v obvodu depa.  

Jízdní řád parního vlaku s lokomotivou „Velký bej ček“ 
Hradec Králové – Trutnov hl.n. a zpět 

(15. září 2019) 
tam zpět  

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 05:20 Hradec Králové hl.n.  20:36  

05:40 05:43 Třebechovice p. O.  20:18 20:20 
05:55 05:58 Týniště n. O.  20:04 20:06 
06:18 06:21 Opočno p. Orl. horami 19:43 19:45 
06:42 06:48 Nové Město n. Met.  19:26 19:30 
07:01 07:35 Náchod 18:42 19:10 
07:44 07:49 Hronov  18:31 18:33 
08:18 08:27 Teplice n. Met.  18:05 18:07 
08:32 08:33 Teplice n. Met. město 18:00 18:01 
08:38 08:40 Teplice n. Met. skály 17:55 17:56 
08:48 08:50 Adršpach 17:39 17:47 
09:04 09:05 Janovice u T.  17:25 17:27 
09:11 09:12 Radvanice 17:16 17:18 
09:18 09:19 Chvaleč 17:08 17:10 
09:32 09:34 Trutnov střed 16:54 16:56 
09:39  Trutnov hl.n.   16:49 

 

Jízdní řád 
Parní vlak s lokomotivou „Velký bej ček“ 
Trutnov hl. n. – Vrchlabí a zpět (15. 9. 2019) 

tam zpět  
příj. odj. příj. odj. 

stanice 
příj. odj. příj. odj. 

 09:59  13:40 Trutnov hl.n. 12:34  16:16  
10:29 10:31 14:08 14:10 Hostinné město 11:55 11:59 15:47 15:49 
10:45 10:51 14:21 14:24 Kunčice n. L.  11:38 11:42 15:32 15:35 
10:58  14:32  Vrchlabí  11:30  15:25 



 

Vedle zážitkových jízd návštěvníky čeká řada doprovodných akcí. „V trutnovském depu si zájemci 
prohlédnou vozidla Českých drah a speciální drážní vozidla Správy želez niční dopravní cesty, funk ční 
modelová kolejišt ě a železniční modely klubu železni čních modelá řů Trutnov. Ke zhlédnutí budou také 
filmy se železni ční tématikou. V rámci prevence mimo řádných událostí bude p ředvedena simulace 
střetnutí vlaku s osobním automobilem a ukázka zásahu dětského Integrovaného záchranného 
systému,“ říká Roman Moravčík, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Hradci Králové a doplňuje další 
části programu:  „Pro p říznivce motorových vozidel je p řipravena sbírka historických vozidel Škoda 
a na své si p řijdou i milovníci vojenské techniky. D ěti se mohou t ěšit na d ětskou zahradní železnici, 
interaktivní d ětský koutek, sout ěže a hry.  V rámci doprovodného programu vystoupí n ěkolik hudebních 
skupin.“ 

Regionální den železnice v Trutnově je realizován pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ČD, 
SŽDC, ČD Cargo a dalšími partnery.  

„Železnice v našem kraji má velký význam jako alter nativa k individuální automobilové doprav ě. Pokud 
chceme mít bezpe čnější silnice, musíme rozvíjet a modernizovat železni ční infrastrukturu, ale také 
nabídnout cestujícím moderní komfortní vozy a služb y odpovídající 21. století. K tomu nepochybn ě 
přisp ěje i sout ěž na zajišt ění železni ční dopravy od 1. 1. 2022. Nemén ě důležitý je vst řícný p řístup 
železničního dopravce, v našem p řípadě Českých drah, a propagace tohoto zp ůsobu dopravy, k níž 
přispívají i akce, jako je tato,“  říká Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy. 
 
Partnerskou akcí k oslavám budou Dny Evropského kulturního dědictví pořádané městem Trutnov 
13. a 14. září. Více na www.uffo.cz. 

Jízdné  

Ve všech zvláštních vlacích bude platit běžný tarif ČD. Ke každé jízdence je nutné zakoupit doplatek na zvláštní 
vlak ve výši 20 Kč, který platí pro všechny cestující starší 6 let.  

Proč slavíme Den železnice?  

Den železnice se každoročně slaví v průběhu září jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první 
cestu vyjel vlak vynálezce parní lokomotivy George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton 
a Darlington. 

Oslavy dne železnice jsou v pr ůběhu září plánované na řadě míst České republiky. Jejich vyvrcholením 
bude Národní den železnice o víkendu 21. – 22. zá ří v Lužné u Rakovníka. Podrobnosti budou pr ůběžně 
dopl ňovány na web  www.denzeleznice.cz  a www.cd.cz/vlakemnavylet . 

 
 
 
Ing. Gabriela Novotná 
regionální tisková mluvčí ČD  
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O spole čnosti České dráhy, 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 179 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 desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 

 
 


