
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 17. května 2011 

Tuto sobotu vypraví České dráhy parní vlak 
na Dob říš 

V sobotu 21. kv ětna vypraví České dráhy parní vlak na Dob říš. Soupravu 
z historických voz ů 3. třídy a bufetového vozu poveze parní lokomotiva 
„Čtyřkolák“ (434.2186) z roku 1917. Vlak doprovodí již t radičně hudební 
skupina „Vlak na Dob říš“. Cestující, kte ří dojedou do Dob říše, mohou 
navštívit tradi ční dob říšské Májové slavnosti. Mezi nádražím a centrem m ěsta 
bude jezdit bezplatný autobus. 

Vlak vyjede z nádraží Praha-Braník v 9:46 hod. a do  Dobříše dorazí ve 12:24. Cestou zastaví 
ve stanicích Praha-Zbraslav, Vrané nad Vltavou, M ěchenice, Čisovice, Mníšek pod Brdy a Malá 
Hraštice. V soupravě parního vlaku bude zařazen i bufetový vůz a pro zájemce je připraveno pamětní 
razítko. 

Doba potřebná pro dopln ění vody do parní lokomotivy  ve stanici Měchenice bude vyplněna písničkami 
skupiny Buffon’s Steam Engines.  Po příjezdu do stanice Dobříš ve 12:24 hod. bude v prostorách nádraží 
připraven koncert skupin Vlak na Dob říš a Flashback.  V centru Dobříše se budou konat tradiční Májové 
slavnosti.  Mezi nádražím a centrem města bude jezdit bezplatná autobusová linka. 

Ve 14:00 se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Odjezd vlaku z Dob říše 
zpět do Prahy je naplánován na 15:35 odpoledne, p říjezd do Braníka bude v 17:08.  

Jízdní řád parního vlaku na Dob říš 
(21. května 2010) 

tam zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 09:46 Praha-Braník 17:08  
9:58 09:59 Praha-Zbraslav – – 
10:06 10:08 Vrané nad Vltavou – – 
10:14 11:18 Měchenice 16:42 16:43 
11:40 11:42 Čísovice 16:24 16:25 
11:53 11:55 Mníšek pod Brdy 16:15 16:16 
12:07 12:09 Malá Hraštice 15:50 15:59 
12:24  Dobříš  15:35 

 
Jízdní řád výletního parního vlaku 

Dobříš – Malá Hraštice (21. května 2011) 
14:00 Dobříš 14:44 
14:16 Malá Hraštice 14:30 

 

Ceník parního vlaku na Dob říš 
Praha – Dobříš (zpáteční) 240 Kč 
Praha – Dobříš (jednosměrná) 200 Kč 
Dobříš – Malá Hraštice (zpáteční) 100 Kč 
úseková jízdenka Praha – Měchenice nebo Měchenice – Dobříš 100 Kč 
úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi 60 Kč 
místenka (v předprodeji ve stanici Praha-Braník) 20 Kč 
děti od 6 do 15 let, důchodci (s platným průkazem) sleva 50 % 
děti do 6 let (bez nároku na místo k sezení) zdarma 



Předprodej jízdenek a místenek probíhá na nádraží Praha Braník denně od 7 do 18 hodin. Podrobnosti 
o této akci poskytnou zaměstnanci železniční stanice Praha-Braník (tel. 725 859 426, 972 228 101, e-mail 
Pavlik@zst.cd.cz) nebo Krajského centra osobní dopravy ČD v Praze (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. 


