
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 28. dubna 2011 

Parním vlakem na oslavy v Brandýse nad Labem  

V neděli 1. kv ětna vypraví České dráhy parní vlak z Prahy-Braníka p řes 
Neratovice do Brandýsa nad Labem. Souprava tažená p arní lokomotivou 
„Šlechti čna“ pojede u p říležitosti oslav Audience Karla I. v Brandýse 
nad Labem. Pro zájemce je p řichystána také vyhlídková jízda z Brandýsa p řes 
Všetaty do M ělníka a zp ět. Děti se mohou t ěšit na promítání pohádek 
v Kinematovlaku a také na d ětský v ůz Vláček Hráček, které budou po oba dva 
víkendové dni stát na brandýském nádraží.  

„V čele parního vlaku, sestaveného z historických osobn ích voz ů a vozu bufetového, pojede 
historická lokomotiva »Šlechti čna«. Odjezd bude z branického nádraží v ned ěli v 7:34, p říjezd 
do Brandýsa nad Labem je plánován na p ůl desátou. O hodinu pozd ěji se souprava vydá 
na vyhlídkovou jízdu p řes Všetaty do M ělníka a zp ět. Zpět do Prahy se pak bude vracet o p ůl t řetí,“  
říká ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD Praha Alois Kašpar. Za zpáteční jízdenku z Prahy 
do Brandýsa nad Labem zaplatí cestující 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 budou prodávat také průvodčí přímo ve vlaku. 

V sobotu a v ned ěli 30. dubna a 1. kv ětna bude stát na brandýském nádraží Kinematovlak a Vláček 
Hráček. Kinematovlak bude od 9:30 do 17:00 hod. promítat dětské filmy, ve Vláčku Hráčku jsou připraveny 
atrakce pro nejmenší – nafukovací matrace, interaktivní hračky a řada dětských souteží. Promítání a vstupné 
do dětského vozu je zdarma. 

Jízdní řád parního vlaku „Karel I.“  
Praha-Braník – Brandýs nad Labem a zpět (1. 5. 2011) 

směr tam směr zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 7:34 Praha-Braník 16:30  
7:45 7:50 Praha-Vršovice 16:10 16:14 
7:54 8:00 Praha hl.n. 16:01 16:07 
8:08 8:09 Praha-Vysočany  15:51 

| | Praha-Satalice 15:38 15:43 
8:47 9:02 Neratovice 14:57 15:15 
9:08 9:09 Neratovice město *) 14:50 14:51 
9:30  Brandýs nad Labem  14:30 

 

Vyhlídková jízda Brandýs n. Lab. – M ělník a zp ět 
 (1. 5. 2011) 

směr tam směr zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 10:30 Brandýs nad Labem  13:30 
 10:45 Kostelec nad Labem  13:19 
 10:58 Neratovice město *)  13:05 
 11:13 Tišice  12:51 

11:18 11:20 Všetaty 12:40 12:45 
 11:33 Mělník  12:27 

9:08 9:09 Neratovice město 14:50 14:51 
9:30  Brandýs nad Labem  14:30 

*) nástup a výstup pouze u prvního vozu. 



 

Jízdné v parním vlaku „Karel I.“  (1. 5. 2011) 
základní cena 

Praha – Brandýs nad Labem a zpět 240 Kč 
obchodní nabídky a úsekové jízdenky 

Praha – Brandýs nad Labem (jednosměrná) 200 Kč 
úsek Brandýs nad Labem – Mělník (zpáteční)  160 Kč 
úsek Brandýs nad Labem – Mělník (jednosměrná) 100 Kč 
úseková jízdenka Neratovice – Brandýs nad Labem 
nebo Neratovice – Mělník 

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. 

 
 
 
 

 

 


