
Jízdní řád muzejních vlaků Společnosti železniční výtopna Jaroměř 
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Hradec Králové - Jaroměř – Kuks -
Dvůr Králové nad Labem – Mostek

vedených parní lokomotivou 423.0145

odj. odj. odj. stanice příj. příj. příj.

8 52 { 18 10 8 30 { 17 50

{ { 18 16 Předměřice 8 24 { 17 43

9 03 { { Všestary { { {

9 14 { { Dohalice z. { { {

9 22 { { Hněvčeves { { {

9 32 { { Hořiněves { { {

9 41 { { Račice nad Trotinou z. { { {

10 01 { 18 29 Smiřice 8 15 { 17 34

10 11 { 18 38 8 00 { 17 20

10 16 14 16 13 30 17 12

10 33 14 33 Kuks 13 18 17 00

10 40 14 40 Žireč 13 10 16 52

 10 48* 14 48 13 02  16 44*

10 51 14 51 13 01 16 36

11 01 15 01 12 52 16 26

11 12 15 12 12 44 16 24

11 22 15 22 příj.                   Mostek                    odj. 12 35 16 14

* u označených spojů zajištěn autobus do/od ZOO,    slevy a jízdní výhody jiných dopravců se neuznávají. Prodej jízdenek přímo u/ve vlaku. 

odj.      Hradec Králové hl. n.      příj.

příj.                 Jaroměř                odj.

odj.                Jaroměř                 příj.

příj.        Dvůr Králové nad L.       odj.

odj.        Dvůr Králové nad L.       příj.

příj.              Bílá Třemešná             odj.

odj.              Bílá Třemešná             příj.

vedených parní lokomotivou 423.0145

Naším regionem budou projíždět muzejní vlaky tažené parní loko-
motivou. Vypraven bude  z Hradce Králové a jízdu končí v Most-
ku. Zastávka v našem regionu bude v Dohalicích. Na jednotlivých 
zastávkách vlaku je možné shlédnout mnohé zajímavosti, procházejí 
tudy turistické trasy či cyklotrasy. Pořadatelé vás zvou k návště-
vě ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde bude pro cestující připra-
vena sleva na vstupném ve výši 30% a zajištěn autobus, který vás 
z nádraží odveze přímo do ZOO a zase zpět. Dalším tipem  výletu je 
návštěva významného barokního hospitálu Kuks se sousoším Ctnos-
tí a Neřestí. Ten může být východiskem pěší túry po červené značce 
okolo lomu, kde se těžily kvádry na sousoší, a Šporkova mlýna po 
železném obloukovém mostu přes Labe. Navštívit můžete i Brau-
nův Betlém. Odtud lze krátkým sestupem sejít k železniční zastávce 
Žireč a vrátit se odpoledním nebo podvečerní  parním vlakem. Vlak 
bude vybaven vozem k přepravě kol. Další turistické trasy najdete 
na www.spolecnost-zeleznicni.cz, doprovodné akce na www.pod-
zvicinsko.cz nebo www.podkrkonosi.eu. 

A ještě několik informací o parní lokomotivě, kterou pojedete. Byla 
vyrobena roku 1937 a vyřazena z provozu u ČSD počátkem roku 
1978. Před sešrotováním ji zachránilo zařazení do souboru vozidel 
pro uvažovaný lokomotivní skanzen. Když byl roku 1982 rozpuštěn, 
podařilo se lokomotivu převést do Mladé Boleslavi. Od roku 1994 je 
v péčí Mladoboleslavského železničního spolku. V letech 2004-2006 
byla lokomotiva opravena členy Společnosti železniční ve výtopně 
Jaroměř do provozuschopného stavu.  Nyní je lokomotiva vystavena 
jako provozuschopný exponát muzea.

Těšíme se na vás 7. května, 2. července nebo 1. října.       redakce


