Oslavy 120. výročí zprovoznění chrudimských lokálek se blíží
Jízdami parních vlaků, historických motorových vozů „Hurvínek“ a také historického autobusu si v sobotu 5.
října připomeneme, že uplynulo již 120 let od zahájení provozu na tratích Heřmanův Městec – Chrudim –
Moravany – Borohrádek a odbočné větvi z Hrochova Týnce do Chrasti, tedy na tzv. chrudimských lokálkách.
Kromě jízd zvláštních vlaků je připraven doprovodný program na nádražích v Holicích (odpoledne během
pobytu parního vlaku), Chrudimi městě a Slatiňanech.
Parní vlak vedený lokomotivou 423.009 „Velký Bejček“ vyjede z Chocně v 7.40 do Borohrádku, odkud se v 8.42
vydá na cestu přes Moravany (9:18) do Chrudimi (9:54) a Slatiňan. V 11:16 vyrazí na cestu zpět do Borohrádku
(12:48-13:00), odkud se hned vrátí do Holic, kde bude zhruba od 13:15 do 14:00 probíhat bohatý doprovodný
program připravovaný městem Holice. Např. bude možné vidět doplňování vody na parní lokomotivu koňskou
stříkačkou hasičů z Horních Ředic, živé obrazy v dobových kostýmech či dobové fotografie. Po tomto programu
vlak bude pokračovat do Chrudimi (15:18), odkud se následně v 15:55 vydá na závěrečnou cestu zpět přes
Borohrádek (17:30) do Chocně (18:21). Ve vlaku bude řazen bufetový vůz a 4 dvounápravové vozy Ci.
Dalšími historickými vozidly na oslavách budou dva motorové vozy M131.1 známé pod přezdívkou „Hurvínek“. Ty
na oslavy přijedou z Pardubic hl. n. (9:28) do Chrudimi města (10:08). Následně (10:40) se vydají přes Slatiňany
(10:50) do Chrasti (11:02), kde bude možno přestoupit na historický autobus (viz dále) a v 11:17 pojedou zpět do
Chrudimi města (11:43). Další jízda je naplánována z Chrudimi města (11:50) do Slatiňan (12:00) a poté ze Slatiňan
ve 12:05 přes Chrudim (12:13) až do Moravan (12:55). Na zpáteční cestu se vlak vydá ve 13:03 a do Slatiňan
přijede ve 13:50. Zde je plánován pobyt v délce 45 minut, který je možno využít k prohlídce expozice v bývalé
vodárně (ta bude přístupná od 10:00 do 15:30). Ve 14:35 pak „Hurvínek“ přejede do Chrasti (14:45), odkud se ve
14:50 vydá na poslední cestu do Chrudimi města (15:24). Odsud pak odveze návštěvníky oslav v 15:48 zpět do
Pardubic (16:32).
Součástí chrudimských lokálek jsou i úseky, kde se dnes již nejezdí. Je to úsek z Borohrádku do Holic, který bude
možno projet parními vlaky. Dále pak úsek mezi Chrudimí město a Heřmanovým Městcem, který je již mnoho let
ve výluce a je nesjízdný. No a trať mezi Hrochovým Týncem a Chrastí je zrušená už více než 40 let. Podél těchto
neprovozovaných (zrušených) úseků se bude možno svézt dobovým autobusem Karosa C734 a to dvěma páry
spojů. Ten první vyjede od nádraží v Heřmanově Městci v 9:35 přes Klešice, Rozhovice a Bylany do Chrudimi města
(10:05), odkud bude v 10:15 pokračovat do Hrochova Týnce (10:30) a po silnicích přibližně kopírujících někdejší
trať do Chrasti, kde bude možné zhlédnout budovu někdejšího městského nádraží a dojet na stávající nádraží
(11:00), kde bude umožněn přestup na „Hurvínek“. Poté se v 11:15 vydá autobus na zpáteční cestu s pobytem
v Chrudimi městě od 12:00 do 12:30 a následným pokračováním do Heřmanova Městce (12:57). To samé „kolo“
se pak bude opakovat s odjezdem z Heřmanova Městce ve 13:00, Chrudimi města ve 14:00 a příjezdem do Chrasti
ve 14:45 a návratem ve 14:50 z Chrasti do Chrudimi města (15:35). Autobus pak v 15:40 odjede ještě do
Heřmanova Městce (16:07), kde svoji jízdu ukončí. V těchto autobusech bude jízdenka prodávána pouze u řidiče,
přičemž je stanoveno jednotné jízdné ve výši 40 Kč za každou osobu starší 6 let. Tato „vstupenka do autobusu“
bude platit až do doby výstupu z něj, tj. např. s ní lze projet trasu tam i zpět.
Za centrum oslav lze považovat nádraží Chrudim město, kde bude připravena menší výstava kolejových vozidel.
Pro děti bude k dispozici vláček hráček (dětská herna) a kinovůz (promítání pohádek). Svůj stánek zde bude mít
Muzeum loutkářských kultur, které bude v tento den možno zdarma navštívit s platnou jízdenkou. Suvenýry,
propagační předměty či pamětní list bude možno zakoupit v historickém voze Pardubického spolku historie
železniční dopravy. Zajištěno bude i drobné občerstvení.
Velkou výhodou pro návštěvníky a cestující jsou velmi příznivé ceny jízdného. Ve všech historických vlacích platí
běžné jízdné dle tarifu Českých drah (TR 10) s tím, že k zakoupené jízdence si každý cestující starší 6 let musí
dokoupit doplatek na historický vlak ve výši 40 Kč. Uplatnit lze tedy i 75% slevy pro děti a mládež do 18 let,
studenty do 26 let a osoby starší 65 let. Jízdenky lze zakoupit v osobních pokladnách nebo při vlastní jízdě u
vlakového doprovodu. Místenky se do žádného vlaku neprodávají.
Podrobnosti včetně jízdních řádů jsou zveřejněny na stránkách www.cd.cz/vlakemnavylet či v aplikaci Vlakem na
výlet.

