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Jindřichohradecké železnice
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Vlakové nádraží v JH 



Trať  Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí

Příčná dráha česko – moravská vedoucí   přes  J. Hradec do Veselí n. 

Lužnicí a Jihlavy byla otevřena v roce 1877.
Jízdní řád vyšel jako příloha knihy Malebný průvodce po Jindřichově Hradci, sepsal Jos. Mikuláš Boleslavský, 

vydáno v Praze tiskem a nákladem  Jos. R. Vilímka, r. 1888



• 18. prosince 1894 udělil František Josef I. koncesi na stavbu 

železniční tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice .

• Samotná stavba byla zahájena v létě 1896 vídeňskou firmou 

Leitner & Fröhlich

• Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 31. 10.1897.

• Celkové náklady na stavbu a zařízení dráhy činily 2 394 000 K, 

• Celá trať má 33 km, a bosenský rozchod kolejí – 76 cm.

• V roce 1900 byla zprovozněna trať z Gmündu do Litschau, uvažovalo 

se o propojení těchto tratí, ale nikdy k němu nedošlo.

Úzkokolejná trať  Jindřichův Hradec – Nová Bystřice



Informační cedule v blízkosti vlakového nádraží JH.



Za protektorátu  patřila Novobystřická 

trať až na úsek JH – Jindřiš  k Německé říši.

Zajímavostí dochovanou z konce 19. století je čtyři metry vysoká kamenná 
zeď vinoucí se podél trati v délce 521 m v tzv. Městském lese východně od 
Jindřichova Hradce, kde se tehdy nacházela c. a k. vojenská střelnice.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Flag_of_Bohmen_und_Mahren.svg


Kaproun – zastávka na trati

Železniční zastávka u obce Kaproun je zajímavá tím, že zde 

byl z vlaku vyhozen slavný český všeuměl Jára Cimrman. 

Zastávka se nachází v lese kousek od samotné obce. Na 

této zastávce má Jára Cimrman zřícenou mohylu a památní 

desku.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Kaproun_Cimrman.jpg


V létě také jezdí historické vlaky tažené jednou z několika 
parních lokomotiv, které se skládají z několika osobní 

a nákladních vagónů (včetně bufetového vozu)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Narrow_gauge_jindrichuv_hradec.JPG


Úzkokolejná trať  Jindřichův Hradec -Obrataň

Slavnostní zahájení bylo 23. prosince 1906. 

Náklady činily 2 950 000 K. 

Délka trati je 46 km.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r,_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_zast%C3%A1vka,_vlak_s_lokomotivou_T_47.015.jpg


Kamenice nad Lipou – zastávka na trati – okres Pelhřimov

•Historické jádro města je památkovou zónou

•Dominantou města je renesanční zámek přestavěný z historického hradu

• první zmínky o hradu z 13 století
•Lípa v Kamenici nad Lipou je památný strom v zámeckém parku města 

Kamenice nad Lipou. Jedná se o torzo lípy velkolisté, jejíž vysazení je tradičně 
datováno do 13. století a podle níž se celé město nazývá nad Lipou.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Kamenice_nad_Lipou,_%C4%8Csl._arm%C3%A1dy_sq.jpg


Na mapě jsou vyznačeny tratě:

JH - Nová Bystřice

Veselí nad Lužnicí  - JH – Jihlava

JH - Obrataň



THE END
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