
 

 

 
 

 

 

České dráhy, a.s. – Krajské centrum osobní dopravy Hradec Králové   

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1  

  

Praha, Příbram, 12. září 2013 

Oslavte tuto sobotu Den železnice na nádraží 
v Příbrami 

V sobotu 14. zá ří se na vlakovém nádraží v P říbrami uskute ční oslavy Dne 

železnice. Zábavný program, jehož hlavní atrakcí bu dou vyhlídkové jízdy 

na historické drezín ě z roku 1855, je p řipraven od 10 do 19 hodin. 

Kromě vyhlídkových jízd po železni ční stanici historickou drezínou  z roku 1855 můžete na příbramském 

nádraží v sobotu 14. září absolvovat exkurzi na pracovišt ě řízení provozu , prohlédnout si zajímavou 

železniční expozici o historii trati Zdice – Protivín  včetně bývalého železničního stavědla. Pro děti budou 

připraveny soutěže nebo filmová promítání s železniční tématikou.  

Ve 14:00 a 17:00 hodin je pro návštěvníky připraven další díl oblíbeného divadelního představení železni ční 

inscenace Bed řich Hrozný , tentokrát s podtitulem Nový život. Děj a postavy této hry jsou situovány 

do realistického prostředí jedné venkovské železniční stanice.  

Příbramský Den železnice je společnou kulturní akcí pořádanou občanským sdružením Rakovnicko-protivínská 

dráha ve spolupráci s ČD (KCOD Praha), ČD Cargo a SŽDC.  

Oslavy Dne železnice 

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga 

Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, 

která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících 

na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první 

koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících. 

Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické 

jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark. 


