150 let železnice v Chotěboři

Výstava současné i historické kolejové techniky a vozidel Správy železnic, s. o., a společnosti ČD Cargo, a. s.,
v železniční stanici Chotěboř (včetně ukázek činnosti)

sobota 19. června 2021 od 9.30 do 17.00 hodin
nádraží v Chotěboři (a areál Pivovaru Chotěboř)
Program oslav:
Jízdy parního vlaku s lokomotivou 433.001 „Skaličák“
a soupravou historických vozů „Rybák“
Odjezdy ze stanice Chotěboř:
10.00
12.00
14.10
16.35
Jízdné:

Ždírec nad Doubravou a zpět (vyjížďka na cca 60 minut)
Havlíčkův Brod a zpět (vyjížďka na cca 110 minut)
Ždírec nad Doubravou (vyjížďka na 60 minut)
Havlíčkův Brod (zpět se možno vrátit v 18.13 pravidelným vlakem ČD)
zpáteční jízdenka 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P zdarma; jízdenky k zakoupení ve vlaku a ve stánku
Informačního centra Chotěboř na chotěbořském nádraží

Foto Správa železnic, s. o.

Po celý den.
Vstupné: zdarma
Foto Milan Vojtek

Foto VlakFest

Jízdy retrovlaku s lokomotivou 751.335 „Zamračená“,
soupravou vozů z 80. let a koutky pro děti

Výstava interaktivního modulového kolejiště
kroužku železničních modelářů při DDM-SVČ Junior

Odjezdy ze stanice Chotěboř:

Hala Pivovaru Chotěboř od 9.30 do 17.00 hodin.
Na prostranství před pivovarem dále parková železnice
a zábavné koutky pro děti.
Vstupné: dobrovolné

10.45
Havlíčkův Brod a zpět (vyjížďka na cca 65 minut)
15.45
Ždírec nad Doubravou a zpět (vyjížďka na cca 75 minut)
Jízdné: zpáteční jízdenka 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
zdarma; jízdenky k zakoupení ve vlaku a ve stánku Informačního centra
Chotěboř na chotěbořském nádraží

150 let železnice v Chotěboři – 19. června 2021 – jízdní řád zvláštních vlaků

v Kostýmovaný doprovod vlaků – divadélko DIK
v Pamětní lepenkové jízdenky a pohlednice
v Ukázky hasičské techniky

Havlíčkův Brod

v Občerstvení formou výdejních okének –
restaurace U Nádraží a COOP HB pub (u pivovaru)

Rozsochatec
příj. Chotěboř

odj.

odj. Chotěboř

příj.

Ždírec nad Doubravou
Vlaky zastavují i na zastávkách Břevnice, Bílek a Sobíňov. Přeprava dětských kol a kočárků je možná.
Jízdní řády jsou zatím předběžné, přesné časy budou zveřejněny na www.icchotebor.cz.

Projížďky po chotěbořských vlečkách – historický motorový vůz
M131.1 „Hurvínek“
(a případně další vozidla)
Jízdy minimálně jednou za hodinu.
Jízdné: dobrovolné

Foto Ing. Jiří Fišera
Foto Mgr. Tomáš Scholz

Pořadatelé akce:

Foto Ing. Jiří Fišera

Spolupracující subjekty a partneři:

Projížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO po Chotěboři

Foto Muzeum technických zajímavostí Choceň

(možno použít také k dopravě na nádraží či k pivovaru)
Trasa: náměstí (zast. č. 2) – sídliště Cihelna – Tesco – Havlíčkova – ÚNZ –
nádraží (zast. č. 1) – pivovar a zpět
Odjezdy z náměstí: 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 13.40,
14.10, 15.10, 16.10 a 16.40.
Více na jízdních řádech, které budou vyvěšeny na zastávkách (kromě pivovaru vše
standardní zastávky ve městě).
Jízdné: dobrovolné

Program oslav je zatím předběžný a může se ještě změnit (mimo jiné s ohledem na epidemickou situaci a platná opatření).
Přesný program bude zveřejněn na stránkách www.icchotebor.cz. Při účasti na oslavách je třeba dodržovat
platná protiepidemická opatření, zejména upozorňujeme na povinnost používat respirátor při jízdě veřejnými dopravními prostředky.

