
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 20. dubna 2011 

Parním vlakem na Knížecí Velikonoce na K řivoklát ě 

Milovníci železni ční nostalgie mohou o Velikonocích op ět vyrazit parními 
expresy na hrad K řivoklát. V rámci akce „Knížecí Velikonoce na K řivoklát ě“ 
budou vypraveny dva expresy, a to v sobotu 23. a v neděli 24. dubna. 
Cestující s platnými zpáte čními a rodinnými jízdenkami na tyto vlaky získají 
padesátiprocentní slevu ze vstupného do prohlídkové ho okruhu hradem. 
Jízdenky a místenky je možné koupit v p ředprodeji ve stanici Praha-Braník 
denně od 7 do 18 hodin. 

Vlak sestavený z historických osobních voz ů 2. a 3. třídy a dvou bufetových voz ů poveze parní 
lokomotiva „Šlechti čna“ (475.179). V bufetových vagónech se mohou cestující občerstvit a zakoupit si 
upomínkové předměty spojené s historií železnice. Zpáteční jízdenka z Prahy na Křivoklát stojí 240 Kč, 
v prodeji budou také dětské a rodinné jízdenky. Cestující se zpáte čními a rodinnými jízdenkami navíc 
získají 50% slevu ze vstupného na prohlídkový okruh  hradem. 

„Parní vlak odjíždí z branického nádraží v sobotu a neděli vždy šest minut po deváté dopoledne, příjezd 
na Křivoklát je naplánován na 11:12. Zpět z Křivoklátu do Prahy odjede vlak dvě minuty po čtvrté hodině 
odpoledne. Parním vlakem mohou lidé jet až do Lužné u Rakovníka, kde se nachází železniční muzeum 
Českých drah,“ říká Petr Pavlík, dozorčí provozu v železniční stanici Praha-Vršovice, který parní jízdy 
spoluorganizuje. „V sobotním i ned ělním parním vlaku jsou ješt ě volná místa, p řesto doporu čujeme 
zejména rodinám s d ětmi koupit si jízdenky a místenky na branickém nádr aží v předprodeji.“ 

Hrad Křivoklát ožije o Velikonocích řemeslnickým jarmarkem, na kterém budou k vidění například řezbáři, 
hrnčíři, košíkáři, perníkáři nebo kováři. Připravena jsou vystoupení divadelních, tanečních a pěveckých 
souborů, hudbou a slovem bude po celé Velikonoce provázet skupina KRLESS. Zájemci mohou ochutnat 
velikonoční sladkosti, medovinu, svařené víno a pečené maso. Zajímavostí letošních Knížecích Velikonoc  
je také výstava kostým ů a rekvizit ze seriálu Arabela, která probíhá v are álu hradu od 16. dubna 
do 23. června 2011. Hrad bude o Velikonocích otev řen od 10 do 17 hodin.  

Jízdenky a místenky na parní vlaky lze zakoupit v p ředprodeji v železni ční stanici Praha-Braník denn ě 
od 7 do 18 hodin. 

 

Parní expresy na K řivoklát (23. a 24. 4. 2011) 
směr tam směr zpět 

příjezd odjezd 
žel. stanice 

příjezd odjezd 
 9:06 Praha-Braník 17:56  

9:22 9:28 Praha-Vršovice 17:35 17:45 
9:34 9:37 Praha-Smíchov 17:24 17:27 
10:11 10:40 Beroun 16:34 16:50 
11:12 11:20 Křivoklát 15:50 16:02 
11:36 12:22 Rakovník 15:19 15:35 
12:36  Lužná u Rakovníka  15:05 

 
 
 
 



základní cena: 
základní zpáteční jízdné (Praha – Křivoklát a zpět) 240 Kč 

obchodní nabídky: 
rodinná zpáteční jízdenka (max. 2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 490 Kč 
jednosměrná jízdenka Praha – Křivoklát nebo naopak 200 Kč 
místenka pro úsek Praha – Křivoklát a zpět 20 Kč 
jednosměrná jízdenka Křivoklát – Lužná u Rakovníka nebo naopak 
(prodej jen ve vlaku) 

60 Kč 

zpáteční jízdenka Křivoklát – Lužná u Rakovníka (prodej jen ve vlaku) 100 Kč 
 

K základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky – ZTP, děti, žáci, důchodci, psi, roční síťová jízdenka 
IN 100. Děti ve věku 6 – 15 let mají 50 % slevu, děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo 
k sezení. K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody. 

Podrobnější informace k akci poskytnou zaměstnanci železniční stanice Praha-Braník (972 228 101, 
pavlik@zst.cd.cz) nebo KCOD Praha (972 241 629, lemberk@kcod.cd.cz). Informace o programu na hradě 
Křivoklát jsou k dispozici na stránkách www.krivoklat.cz. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  
 
 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 

 

 


