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Na chrudimských lokálkách se jezdí již 120 let  

V letošním roce je to p řesně 120 let od zahájení provozu na tzv. chrudimských 
lokálkách, tedy tratích He řmanův Městec – Chrudim – Moravany – Borohrádek 
a odbo čné větvi z Hrochova Týnce do Chrasti. Oslavy kulatého vý ročí 
prob ěhnou v sobotu 5. října a nabídnou všem milovník ům železni ční historie 
jízdy parních vlak ů, historických motorových voz ů i bohatý doprovodný 
program. 

 
Tratě na Chrudimsku budou během soboty brázdit historické vlaky. Na trase Choceň – Borohrádek – Holice – 
Moravany – Chrudim – Slatiňany pojede vlak v čele s parní lokomotivou 423.009 „Velký Bejček“. Dva historické 
motorové vozy M131.1 známé pod přezdívkou „Hurvínek“ budou jezdit na dvou trasách, a to Chrudim – 
Moravany a Chrudim – Chrast u Chrudimi.  

Součástí chrudimských lokálek jsou i úseky, kterými se dnes již nejezdí. Jde o úsek z Borohrádku do Holic, kde 
se zájemci v sobotu svezou parními vlaky. Dále se jedná o úsek mezi stanicemi Chrudim město a Heřmanův 
Městec, který je již mnoho let ve výluce a je nesjízdný. A konečně trať mezi Hrochovým Týncem a Chrastí je 
zrušena již více než 40 let. Podél těchto zrušených úseků se zájemci svezou dobovým autobusem Karosa 
C734. 

Ve všech historických vlacích platí běžné jízdné ČD včetně všech slev. Každý cestující nad 6 let zaplatí 
jednorázový příplatek 40 Kč k zakoupené jízdence. V historických autobusech platí jednorázové jízdné 40 Kč 
pro každého cestujícího staršího 6 let. 

Jízdy historických vlaků doplní pestrý doprovodný program. Pomyslným centrem oslav se stane nádraží 
Chrudim město, kde bude připravena výstava kolejových vozidel, děti se zabaví v herně na kolejích Vláčku 
Hráčku a Pardubický spolek historie železniční dopravy tady bude v historickém voze nabízet suvenýry, 
propagační předměty či pamětní list připomínající 120. výročí chrudimských lokálek. Na nádraží v Holicích 
proběhne po 13. hodině slavnostní přivítání parního vlaku, zbrojení parní lokomotivy, živé obrazy v dobových 
kostýmech či výstava fotografií.  Na nádraží ve Slatiňanech se veřejnosti otevře expozice v bývalé vodárně 
s doprovodným programem (10 – 15:30 hod.). 
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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 milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


