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Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Lokálka mezi Chocní a Litomyšlí jezdí už sto třicet let

(21.5.2012)

Choceň - Kdysi pro některé nedůvěřivce „ďáblův vynález“ či „ohnivý drak“, dnes pro většinu lidí nezbytný způsob dopravy. Po železniční
trati mezi Chocní a Litomyšlí jezdí vlaky již sto třicet let. Významné výročí si železničáři spolu se širokou veřejností připomněli v sobotu 19.
května 2012. Výstavou v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, otevřením nového muzea věnovaného této lokální trati v Cerekvici nad
Loučnou, ukázkami modelových železnic v prostorách nádražních budov a především provozem unikátního vlaku vedeného parní
lokomotivou 423.009 přezdívanou Líza a dvou párů vlaků vedených dvojicí motorových vozů Hurvínek M 131.1 s vloženým přípojným
vozem.
     Pozvání k jízdě historickým vlakem přijala také krajská radní Jana Pernicová. V doprovodu ředitele Krajského centra osobní dopravy
Českých drah v Pardubicích Michala Štěpána a místostarostky České Třebové Jaromíry Žáčkové se zajímala nejen o dějiny uvedené
dopravní cesty, ale především o její současné využití a případnou další modernizaci. Průměrná obsazenost vlakových souprav činí zhruba
50 až 55 osob. Lidé tyto spoje využívají nejen k cestám do zaměstnání, ale školní mládež rovněž k dopravě za vzděláním. V provozu jsou
doposud i vlečky využívané nákladními vlaky přepravujícími především železný šrot či uhlí. “Provoz na lokální trati mezi Chocní a Litomyšlí
doznal určitého zefektivnění a zdá se, že je životaschopný. Pevně věřím, že se najdou prostředky na modernizaci, která umožní tolik
žádané zrychlení dopravy,“ říká Jana Pernicová, která si další rozvoj měst a obcí v této oblasti bez železničního spojení nedovede vůbec
představit.
     U zrodu samostatného sdružení pro vystavění dráhy z Chocně do Litomyšle stáli v roce 1875 předseda a zakladatel vysokomýtského
cukrovaru notář Jan Popler, vysokomýtský starosta J. B. Tůma, zástupci města a cukrovaru J. Podhajský a J. Drtina i představitelé tehdy
nového cukrovaru v Cerekvici nad Loučnou a města Litomyšle. Ještě roku 1874 musel Alois Jirásek k cestě do Litomyšle ze Zámrsku přes
Vysoké Mýto využít kočáru, stejnou cestou se dva roky nato vydal profesor Josef Novák s mladičkou chotí Terézou a ještě roku 1880 s
rodinou do Litomyšle ze Zámrsku stejným způsobem ujížděl nejslavnější litomyšlský rodák Bedřich Smetana. O další dva roky později již
toto bylo rychle zapomenutou minulostí. Vůbec první vlak přijel z Chocně na litomyšlské nádraží památného nedělního odpoledne dne 22.
října roku 1882.
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