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Nádraží Martinice v Krkonoších
Železniční stanice Martinice v Krkonoších leží na trati 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov hl.n.
K slavnostnímu zahájení provozu došlo dne 1. 6. 1871. Areál železniční stanice je unikátní technická památka, 
která zahrnuje soubor dochovaných budov, technických zařízení a zabezpečovacích zařízení, které je dosud 
v plném rozsahu funkční a provozované. Jedná se o elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení 
s mechanickými návěstidly hlavními i seřaďovacími a s mechanickými přestavníky.
Na stanici se nachází železniční museum a podél areálu stanice vede naučná stezka, která vás provede celým 
areálem stanice. Při prohlídce platí přísný zákaz vstupu do kolejiště! Areál stanice je kulturní památkou ČR. 
Návštěvu tohoto musea vřele doporučujeme především rodinám s dětmi a všem, kteří se chtějí dozvědět něco 
z historie. 

Autorem malby je akademický malíř Milan Fibiger 
www.milan�ibiger.com

www.nadrazimartinice.cz

Nádraží Martinice v Krkonoších
Železniční stanice Martinice v Krkonoších leží na trati 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov hl.n.
K slavnostnímu zahájení provozu došlo dne 1. 6. 1871. Areál železniční stanice je unikátní technická památka, 
která zahrnuje soubor dochovaných budov, technických zařízení a zabezpečovacích zařízení, které je dosud 
v plném rozsahu funkční a provozované. Jedná se o elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení 
s mechanickými návěstidly hlavními i seřaďovacími a s mechanickými přestavníky.
Na stanici se nachází železniční museum a podél areálu stanice vede naučná stezka, která vás provede celým 
areálem stanice. Při prohlídce platí přísný zákaz vstupu do kolejiště! Areál stanice je kulturní památkou ČR. 
Návštěvu tohoto musea vřele doporučujem především rodinám s dětmi a všem, kteří se chtějí dozvědět něco 
z historie. 

Autorem malby je akademický malíř Milan Fibiger 
www.milan�ibiger.com

www.nadrazimartinice.cz

Nádraží Martinice v Krkonoších
Železniční stanice Martinice v Krkonoších leží na trati 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov hl.n.
K slavnostnímu zahájení provozu došlo dne 1. 6. 1871. Areál železniční stanice je unikátní technická památka, 
která zahrnuje soubor dochovaných budov, technických zařízení a zabezpečovacích zařízení, které je dosud 
v plném rozsahu funkční a provozované. Jedná se o elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení 
s mechanickými návěstidly hlavními i seřaďovacími a s mechanickými přestavníky.
Na stanici se nachází železniční museum a podél areálu stanice vede naučná stezka, která vás provede celým 
areálem stanice. Při prohlídce platí přísný zákaz vstupu do kolejiště! Areál stanice je kulturní památkou ČR. 
Návštěvu tohoto musea vřele doporučujeme především rodinám s dětmi a všem, kteří se chtějí dozvědět něco 
z historie. 

Autorem malby je akademický malíř Milan Fibiger 
www.milan�ibiger.com

www.nadrazimartinice.cz


