
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, Zlonice, 26. dubna 2011 

Parním expresem „Svatý Ji ří“ na slavnostní 
zahájení 15. sezóny Železni čního muzea Zlonice 

V sobotu 30. dubna vypraví České dráhy historický parní vlak „Svatý Ji ří“ 
z Prahy-Braníka p řes Kralupy nad Vltavou a Slaný do Zlonic. Cestující , 
kteří dojedou až do cílové stanice tohoto vlaku, mohou navštívit 
slavnostní zahájení 15. sezóny Železni čního muzea Zlonice. P řipravena je 
tu celá řada atrakcí, nap ř. výstava lokomotiv, autoveterán ů, jízdy 
historickými autobusy nebo mimo řádné prohlídky Památníku Antonína 
Dvořáka. Při předložení platných jízdenek na parní vlak obdrží záj emci 
50% slevu ze vstupného do železni čního muzea. 

„Parní vlak poveze historická lokomotiva »Šlechti čna« (475.179) a bude sestaven z historických 
osobních voz ů. Chyb ět nebude ani bufetový v ůz, kde bude možné zakoupit krom ě občerstvení  
také upomínkové p ředměty spojené s historií železnice. Vlak vyjede z nádr aží Praha-Braník 
v 8:10, a do cílové stanice, Zlonic, p řijede p ět minut p řed jedenáctou. Zp ět ze Zlonic se bude 
tento vlak vracet n ěkolik minut po p ůl čtvrté,“  říká ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD 
Praha Alois Kašpar a dodává: „Za zpáteční jízdenku z Prahy do Zlonic cestující zaplatí 240 Kč, 
v prodeji budou také zlevněné jízdenky pro děti, důchodce, ZTP a držitele IN 100.“ Jízdenky a místenky 
(za 20 Kč) lze zakoupit v předprodeji ve stanici Praha-Braník denně od 7 do 18 hod. Jízdenky je pak 
možné koupit u průvodčího přímo ve vlaku. 

Ve Zlonicích bude slavnostn ě zahájena již 15. sezóna železni čního muzea. Návštěvníci se mohou 
těšit na výstavu lokomotiv  v prostorách výtopny u nádraží, výstavu autoveterán ů nebo na projížďku 
po krátkém úseku budované polní dráhy  v areálu muzea. Pro zpříjemnění dne bude připraven další 
doprovodný program: mimořádné prohlídky Památníku Antonína Dvo řáka, jízdy historickým 
autobusem Karosa ŠL 11 po trase muzeum – památník – nádraží – muzeum nebo  historická 
autobusová linka Peruc – Zlonice  a zpět. 

Vstupné do zlonického železničního muzea běžně stojí 50 korun. „Vzhledem k nadstandardní 
spolupráci s Českými drahami jsme p řipravili pro jejich zákazníky mimo řádnou slevu. Každý, 
kdo p ředloží jízdenku z parního vlaku »Svatý Ji ří«, zaplatí v našem muzeu pouze polovi ční 
vstupné, tedy 25 K č,"  vysvětluje Ivana Lukšíková, členka výboru Klubu Železničního muzea Zlonice 
pro ekonomiku a marketing. 

Železniční muzeum Zlonice se nachází ve venkovském sídle ve  zlonické místní části Lisovice asi 
kilometr na západ od železni ční stanice. V prostorách výtopny bude uspořádána výstava lokomotiv 
a nákladních vozů ze sbírkového fondu muzea, vyrobených v letech 1897 až 1955. Prohlídka 
budovaných expozic, výstav, památníku i jízdy malodráhy jsou připraveny od 9 do 15 hodin. Bližší 
informace o železničním muzeu jsou na internetových stránkách http://zmzlonice.draha.net. 

Cestující, kte ří nedojedou až do Zlonic, mohou navštívit St ředočeské muzeum v Roztokách 
u Prahy, vystoupat ke kostelu sv. Klementa na Levém  Hradci nebo se projít po královském 
městě Slaný. 

 

 



Jízdní řád parního vlaku „Sv. Ji ří“  
Praha-Braník – Zlonice a zpět (30. dubna 2011) 

směr tam směr zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 08:10 Praha-Braník 18:39  
08:22 08:25 Praha-Vršovice 18:23 18:27 
08:29 08:35 Praha hl.n. 18:09 18:19 
08:46 08:48 Praha-Holešovice  17:56 
08:59 09:01 Roztoky u Prahy 17:41 17:44 
09:12 09:16 Libčice nad Vltavou 17:29 17:30 
09:25 09:57 Kralupy nad Vltavou 16:43 17:20 
10:32 10:42 Slaný 15:47 16:14 
10:55  Zlonice  15:33 

 

Jízdné v parním vlaku „Sv. Ji ří“  (30. dubna 2011) 
základní cena 

Praha – Zlonice a zpět 240 Kč 
obchodní nabídky a úsekové jízdenky 

Praha – Zlonice (jednosměrná) 200 Kč 
úsek Praha – Roztoky u Prahy 60 Kč 
úsek Roztoky u Prahy – Kralupy nad Vltavou 60 Kč 
úsek Kralupy nad Vltavou – Slaný 60 Kč 
úsek Slaný – Zlonice 60 Kč 
místenka 20 Kč 

 

K základní ceně jsou uznávány slevy pro děti, žáky, důchodce, ZTP, psy a držitele karty IN 100. Děti 
ve věku 6 – 15 let mají 50% slevu, děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení.  

Podrobnější informace k parnímu vlaku poskytnou zaměstnanci železniční stanice Praha-Braník 
telefony 972 228 101, 725 859 426, e-mail Pavlik@zst.cd.cz) nebo Krajské centrum osobní dopravy 
Praha (tel. 972 241 629, e-mail Lemberk@kcod.cd.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. 

 
 
 
 

 

 


