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Tábor, Bechyně, 6. června 2018 

Léto na Bechy ňce 2018 

Historické skvosty v podob ě lokomotiv „Bobinka“ a „Elinka“ se znovu vracejí  
na naši nejstarší elektrifikovanou tra ť. Jízdy historických voz ů se letos 
uskute ční od 16. června do 16. zá ří. Na vybraných pravidelných spojích každou 
sobotu a ned ěli v uvedeném období nabídnou České dráhy jízdy historické 
soupravy s Bobinkou. Zvláštní jízdy s Elinkou si zá jemci m ůžou vyzkoušet 
ve dnech 16. a 30. června, 5., 14. a 28. července, 11. a 25. srpna a 8., 15. a 16. 
září.  

České dráhy po úspěšné premiérové sezóně pokračují v nabídce jízd Léta na Bechyňce. První jízda se 
uskuteční 16. června a připomene 115 let trati Tábor – Bechyně.  Historické lokomotivy potáhnou dva unikátní 
osobní vagony. V pravidelných spojích bude platit běžný tarif ČD, pro jízdu v „Elince“ je povinná rezervace a 
vzhledem k unikátnosti platí zvláštní jízdné. Jízdy je možné pořádat díky laskavému zapůjčení vozu Národním 
technickým muzeem. Doprovodné akce připravily město Tábor a Bechyně. 

„Elinka“  

Pod romantickým jménem „Elinka“ se skrývá historický elektrický vůz vyrobený v roce 1903 vagonkou 
Rinhghoffer v Praze na Smíchově a firmou českého elektrotechnického vynálezce Františka Křižíka. Vůz byl ve 
30. letec minulého století modernizován ve firmě Škoda pro napájení 1 500 V ss a v provozu vydržel až do roku 
1973, kdy byl zařazen do sbírek Národního technického muzea. Dnes je tento 115 let starý historický vůz stále 
v provozu. Jeho maximální rychlost je 50 km/h a nabízí až 40 míst v bývalé 2. a 3. vozové třídě.   

„Bobinka“  

Jméno „Bobinka“ nosí malá elektrická lokomotiva bývalé řady E 422.0. dnes řada 100. Pojmenování Bobinka 
vzniklo podle označení pojezdu lokomotivy Bo´Bo´ a jeho zdrobněním, aby se odlišila od rychlejších, silnějších a 
větších lokomotiv stejného uspořádání náprav s přezdívkou „Bobina“, které jezdily na hlavních tratích. 
Lokomotivy E 422.0 vyrobila v letech 1956 a 1957 lokomotivka Škoda v Plzni pro Tratě Tábor – Bechyně a 
rybník – Lipno (napájení 1 500 V ss). V pravidelném provozu byly do roku 2002. Jejich maximální rychlost je 50 
km/h, výkon 360 kW, hmotnost 48 tun a délka skoro 13 metrů. Pro porovnání její větší sestra „Bobina“ byla 
konstruována pro rychlost 120 km/h, měla výkon 2 032 kW, hmotnost 82 tun a délku skoro 16 metrů.     

Doprovodný program v roce 2018 

Dlouhodobé výstavy:  

15. června - 30. zá ří:  Interaktivní výstava pro děti - mosty - v muzeu, Bechyně 

15. června - 30. zá ří: Bechyňský most (90 let) - výstava v muzeu, Bechyně 

16. června 

• zahájení Léta na Bechyňce a připomenutí 115. výročí trati Tábor-Bechyně 



 

• Zářečská pouť 
• Údolím Židovy strouhy (8. ročník) - pochod 

17. června 

• Autokemp Knížecí rybník (u Tábora) - Dračí lodě 

23. června 

• DUHAFEST (VODOVOD) - klášterní zahrada, Bechyně 

24. června  

• Dagmar Pecková - Best of Carmen, Tábor, Žižkovo náměstí 

30. června  

• Stříbrným šípem (M 260.001) za Elinkou: Praha – Tábor a zpět, Tábor – Písek a zpět 

5. července  

• KUM NYE - tibetská léčebná relaxace - KD Bechyně 

14. července  

• Divadlo v trávě (26. ročník) - klášterní zahrada, Bechyně 
• Raftové závody (18. ročník) - loděnice, Bechyně 

15. července  

• BOHEMIA JAZZFEST, Tábor, Žižkovo náměstí 

20. - 22. července  

• Divadlo na návsi (11. ročník) - Sudoměřice u Bechyně 

28. července  

• Koloběžková GRAND PRIX + Keramický trh - nám. TGM, Bechyně 

3. – 5. srpna  

• Komedianti v ulicích, Tábor, Žižkovo náměstí a přilehlé historické centrum 

5. srpna  

• Bechyňský festival dechových hudeb (26. ročník) - stadion, Bechyně 

11. srpna  

• Bechyně, nádraží - program 

19. srpna 



 

• Bechyňské doteky - trhy a doprovodný program, nám. TGM, 17. - 19. srpna 

• slavnostní otevření remízy v Bechyni s doprovodným programem 

25. srpna  

• LUMPAČENÍ - loučení s prázdninami - pořádá LKŽ + SDH - stadion, Bechyně 

8. září 

• Bechyňská osma - turistický pochod + cyklo (43. ročník) - muzeum turistiky 

15. září  

• Táborská setkání 
• Závod do vrchu - cyklistický závod, Bechyně 

 
 

16. září 

• Táborská setkání  
• Tour de Bechyně - cyklistický závod - před KD Bechyně 

Jízdné – Elinka  

• dospělí jednosměrné 1. třída: 200 Kč* 

• dospělí jednosměrné 2. třída: 180 Kč* 

• děti 6 – 15 let jednosměrné 1. třída: 100 Kč* 

• děti 6 – 15 let jednosměrné 2. třída: 80 Kč* 

• děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo) 

• jízdní kola se nepřepravují 

*1. třída je v Elince označena jako 2. třída a 2. třída jako 3. třída 

Jízdné – Bobinka 
• pravidelné vlaky s historickými vozy – běžný tarif ČD 

 

Rezervace 

Rezervace je povinná pouze pro vlaky s Elinkou (z důvodu omezené kapacity). Místo lze rezervovat ode dne 
zahájení prodeje pro daný termín v kterékoliv pokladně Českých drah. 

Další informace jsou k dispozici na www.cd.cz/nostalgie. 

Mgr. Radka Pistoriusová 
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