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Technické údaje o trati
Technické informace
Délka

33,0 km

Rozchod koleje

760 mm (bosenský)

Napájecí soustava

neelektrizovaná trať

Maximální sklon

17 ‰

Minimální poloměr oblouku

120 m

Počet kolejí

1

Popis tratě

Historie v kostce
• Koncese byla udělená v roce 1894
• Stavba byla zahájena v roce 1896
• Zahájení provozu se uskutečnila 31 října

1897
• V roce 1918 převzalo trať ČSD
• V roce 1938 byla česká část jen do první
zastávky Jindřiš
• V roce 1950 byla zrušena osobní doprava ale
nákladní stále funguje

• V roce 1957 byla osobní doprava
obnovena

• V roce 1971 začala slábnout osobní
doprava

• Z Klubu přátel v září 1994 vznikla
právě pro tento účel akciová
společnost Jindřichohradecké
místní dráhy, a.s. (JHMD)

Lokomotiva U37 002
Lokomotiva řady U 37.0 je parní úzkorozchodná
lokomotiva vyráběná na přelomu 19. a 20. století
lineckou společností Lokomotivfabrik Krauss &
Cie a pražskou První českomoravskou továrnou
na stroje. Československé státní dráhy postupně
vlastnily 12 kusů této řady – jednalo se o stroje U
37.001 až U 37.011 a lokomotivu s chybným
označením U 38.001. Zajišťovaly dopravu na
úzkorozchodných tratích ČSD, tedy na tratích z
Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové
Bystřice, z Třemešné do Osoblahy, z Frýdlantu do
Heřmanice , a z Ružomberoku do Korytnice

• délka: 7,590 m
• šířka: 2,200 m
• výška: 3,550 m
• tlak v kotli:12 atm
• hmotnost lokomotivy
prázdná:18 t
vyzbrojená: 24 t

Lokomotiva U47
Úzkorozchodná lokomotiva U47 001 byla vyrobena v
roce 1907 firmou Henschel pro srbskou
úzkorozchodnou dráhu Čuprija - Rovna Reka. V
1.světové válce byla ukořistěna rakouskou armádou.
Po skončení války zůstala v Čechách a později byla
prodána ČSD a provozována spolu s dalšími na
úzkorozchodných tratích kolem Jindřichova Hradce.
Lokomotiva je podvozková systému Mallet a působila
u ČSD až do roku 1965, kdy ukončila svoji provozní
činnost. Tato parní lokomotiva byla provozována
soukromou společností- Jindřichohradecké místní
dráhy. Dnes je opět v provozu s historickými vlaky.

•

Průměr hnacích dvojkolí: 800 mm

•

Rozchod: 760 mm

•

Indukovaný výkon: 290 koní

•

Maximální rychlost: 35 km/h

•

Služební hmotnost: 27,9 t

•

Adhézní hmotnost: 27,9 t

•

Počet parních válců: 4

•

Výhřevná plocha: 52,5 m2

•

Roštová plocha: 0,90

Lokomotiva U46 001
Parní lokomotivy řady U 46.0 jsou úzkorozchodné stroje na území
Česka provozované soukromými společnostmi. Tyto lokomotivy o
rozchodu 760 mm byly vyráběny v lokomotivce v rumunské Rešici
(odtud přezdívka „Reșița“ [rešica]) mezi lety 1951 a 1958 v počtu asi
180 kusů a byly určeny hlavně pro rumunské lesní železnice, kde
jezdily s označením řady 764. V letech 1982 až 1987 pak na jejich
výrobu navázala ještě produkce 12 strojů, které vyrobil traktorový
závod v Reghinu. Stroje tohoto typu byly často po svém vyřazení
odprodávány na různé evropské úzkorozchodné dráhy, které je
provozují jako historická vozidla. Jindřichohradecká U 46.001 do
Česka přišla první „Reșița“ v roce 1999, zakoupily ji Jindřichohradecké
místní dráhy a shodou okolností se jedná o poslední vyrobenou
lokomotivu v Rešici z roku 1958. Stroj, který obdržel staré
československé označení U46 001 byl v letech 2000 až 2002
zrekonstruován s pomocí náhradních dílů z jiné zakoupené „Rešice“.
Lokomotiva U 46.001 od té doby tahá historické parní vlaky na
jindřichohradeckých úzkokolejkách. Klien-Lindnerovy nápravy byly u
tohoto stroje nahrazeny klasickými nápravami.
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Výkon: 210 kW
Uspořádání pojezdu: D m2t
Maximální rychlost: 30 km/h
Hmotnost: 24,8 t
Adhezní hmotnost: 39,6 t
Válce průměr 320 mm
zdvih 360 mm
Výhřevná plocha kotle: 41,7 m²

Lokomotiva U46.1
Služebně
nejmladší
je
parní
lokomotiva U 46.101, rok výroby
1953, která byla v roce 2005 dovezena
z Polska, kde byla označena Px 481916. V současnosti je rovněž plně
provozní. Výrobcem je Fabryka
lokomotyw im. F. Dzierźyńskiego
Crzanów.

•

Výkon: 134 kW

•

Hmotnost ve službě: 38 t

•

Maximální rychlost: 35 km/h

•

Tažná síla na háku: 58 kN

•

Délka přes spřáhla: 12 672 mm
Průměr: 750 mm

•

Pevný rozvor: 2 900 mm

•

Objem vodojemu: 6 m3

•

Objem uhláku: 4 m3

•

Brzda: Westinghouse

•

Brzdicí váha P/r 25 t / 8 t

Motorový vůz M11
Ke kolejovým autobusům lehké stavby z Tatry
Kopřivnice bezesporu patří motorové vozy řady m11.0
stavěné pro úzký rozchod 760 mm. Těch bylo v letech
1929 až 1932 postaveno celkem devět kusů, které pak
pomohly zlepšit hospodárnost osobní dopravy na
úzkorozchodných tratích ČSD. I vozy řady M11.0 patří
do rodiny
,,věžáků´´ se střešním
stanovištěm
strojvedoucího. Byl u nich použit motor a převodové
ústrojí ve stejném provedení jako u řady M120.3. Rozdil
byl pouze v tom, že chladiče vodního okruhu motoru již
nebyly na bocích ,,věže´´, ale nacházel se na čelech pod •
vozovou skříní.

.

•
•
•

Vozová skříň: délka 7,4 m
šířka: 2,2 m
32 míst k sezení
Maximální rychlost 40km/h.
Celková hmotnost 15 t

Motorový vůz M21
Pro posílení osobní dopravy na úzkorozchodných
tratích si ČSD v roce 1935 v Kopřivnici objednaly
nové motorové vozy řady M21.0 pro rozchod
760 mm. Nejednalo se již o
,,věžáky´´ - vozy
měly dvě stanoviště pro strojvedoucího, po
jednom na obou čelních plošinách. Můžeme je
ale zařadit do kategorie kolejových autobusů,
protože u nich byl použit osvědčený reverzační
motor z vozu M120.4 a M130.2 I čtyřstupňová
planetová převodovka
byla
shodná. • Délka skříně: 13,9 m
Lokomotivám se přezdívá úzký Hurvínek.
• Šířka: 2,4 m

• 38 míst k sezení

Lokomotiva TU 47
Tento motorový vůz nebo spíše motorová
lokomotiva
se zavazadlovým oddílem a s
elektrickým
přenosem
výkonu
pro
úzkorozchodné tratě byl vyroben v roce 1954 v
ČKD. Motorové vozy byly vyrobeny ve dvou
sériích: TU 47. 001 až TU47. 007 a TU47. 007
až 021. Motor je stejný jako u motorového vozu
M262.0 s nižším výkonem. Byla zde teplovodní
kamna na uhlí pro vytápění a pro předehřívání
vody pro naftový motor.

•
•
•
•
•
•
•

Výrobce: ČKD

Rok výroby: 1954–1955, 1958
Počet vyrobených kusů: 21
Období provozu:1954 – dosud
Trvalý výkon: 258 kW
Maximální tažná síla: 88 kN
Maximální rychlost: 40 / 50 km/h

Lokomotiva T48. 001
V roce 2004 byla zakoupena polská
lokomotiva Lxd 2-331 (typ Faur
L45H), která byla zprovozněna a
schválena s označením T 48.001
(oficiálně 706.901); jejím hlavním
úkolem je doprava nákladních
vlaků.

Lokomotiva 805.9
Motorové vozy řady 805.9 (dopravce používá Kryšpínovo označení, řadu M 27.0) jsou
úzkorozchodné motorové vozy. Byly vyrobeny v mezi lety 1984 a 1986 vagónkou 23. August
(dnes FAUR) v Bukurešti a byly původně dodány pro Polsko.V letech 2005 a 2006 zakoupily
čtyři kusy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), Dva z nich byly provozovány na
rozchodu 1000 mm, dva na rozchodu 750 mm. Na podzim 2012 vyhlásily Jindřichohradecké
místní dráhy výběrové řízení na celkovou modernizaci všech čtyř vozů za předpokládanou
celkovou částku 62,4 milionů Kč. Vyhrála jej firma 4RAIL, která vozy v květnu 2013
převzala, přičemž dodání rekonstruovaných vozidel bylo naplánováno na přelom let 2013 a
2014.
V dubnu 2014 byl zahájen zkušební provoz prvních zrekonstruovaných vozů. Z původních vozů
zůstaly jen rámy a podvozky. Podle návrhu liberecké architektonické kanceláře Mjölk mají
vozy kulatá boční okna. Tvůrci chtěli vytvořit netradiční vozidlo a inspiraci prý našli ve
starých kresbách z Kamenice nad Lipou, na nichž lidé kreslili, jak bude vypadat vlak za sto
let. Vozy si tak získaly přezdívky Hašišbedna, Ponorka nebo Nautilus. Skříň nemá pevnost,
jako požadují normy na železniční osobní vozy, byly vozy schváleny jako tramvaj. Jejich
provoz by si tak vyžádal výraznou úpravu vnitřních předpisů dráhy.

Vagón Balm/ú 638
Přípojný vůz řady Btu590 (původně do roku 2001 řada
Balm/u či Balm/ú, do roku 2009 řada Btu, v letech 1996 –
2009 také řada 005) je přípojný vůz používaný na českých
úzkorozchodných železničních tratích. Byl reakcí na zavedení
motorových lokomotiv T47.0 na tyto tratě během roku 1959.
Lokomotiva totiž neměla žádné zařízení pro vytápění a
osvětlení vlaku, takže pasažérům přinesly spíše zhoršení
kultury cestování, neboť osobní vozy vytápěla kamna. V
listopadu 1961 proto provedl Výzkumný ústav kolejových
vozidel na všech československých úzkorozchodných tratích
průzkum, jehož účelem byl vývoj a dodávka nových
úzkorozchodných vozů. Odborníci z výzkumného ústavu
zkonstruovali nový typ podvozku podle vzoru
úzkorozchodných tramvají. Tento podvozek byl dosazen na
vůz Balm/ú a roku 1963 zkoušen na trati Trenčianské
elektrické železnice. Ve voze bylo ve dvou oddílech celkem

46 míst 2. třídy, jedna toaleta a 90 míst k stání.

• délka: 14 800 mm
• šířka skříně: 2 400 mm
• výška bez větraček: 3 291 mm
• rozvor podvozku: 1,35 m
• vzdálenost otočných čepů: 8,50 m
• průměr kol: 620 mm
• průměrná váha vozu: 13,25 t

Zastávky
Jindřichův Hradec

Jindřiš

Jindřiš zastávka

Blažejov

Malý Ratmírov

Střížovice

Kunžak - Lomy

Kaproun

Senotín

Hůrky

Albeř

Nová Bystřice

Kolejová splítka

Zastávka Kunžak-Lomy
• Stavba na stanici začala stejně jako na dráze
• Ale kunžačtí sedláci nechtěli dát své pole, a proto se
stavělo o 3km dál - v Lomech

• Na stavbě pracovali italští dělníci a měli zvýhodněné
podmínky

• V kunžacké kanceláři byla vyplácena mzda dělníkům,
italští dělníci se bouřili a požadovali její výšení

• Kvůli nepokojům museli zasahovat i četníci

Kaproun a Jára Cimrman
• V roce 2000 byl Jára Cimrman
jmenován čestným občanem
Kaprouna

• Na toto jmenování přijeli i herci z
divadla Járy Cimrmana včetně
Ladislava Smoljaka

Zdroje
• http://jhmd.cz/sluzby/ubytovani-na-nadrazi
• https://cs.wikipedia.org/wiki
• https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Jind%
C5%99ich%C5%AFv_Hradec_%E2%80%93_Nov%C3%A1_Byst%C5%99ice
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http://www.ceska-kanada.cz/uzkokolejka.html
http:/ /jhmd.cz/nase-vlaky/parni-lokomotivy/lokomotiva-u-46-1
Josef Schröytter Bohuslav Fultner, Svět lokomotiv, Cpress
Hynek Páka, Železniční motorové vozy z Tatry Kopřivnice, Cpress
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