
Posázavské linky 2004 – parní vlak na posázavském pacifiku. 
 Již tradičně se o 6 sobotách (26.června, 3. a 24. července, 14. a 28. srpna a 25.září 
2004) vydá na svoji trasu parní vlak po jedné z nejkrásnějších tratí v naší zemi po 
posázavském pacifiku (Praha - Vrané nad Vltavou – Čerčany – Kácov). Kromě návštěvy 
překrásného okolí dnes již více než 100 leté železniční tratě, která je vedena proti proudu řeky 
Vltavy a Sázavy mohou cestující navštívit mnoho historických památek. Například u dále 
vyjmenovaných stanic je možno navštívit: 

• Žst. Jílové u Prahy : Zlatá štola a Regionální muzeum těžby zlata (tel.:241 950 791) 
• žst. Krhanice : Vojenské technické muzeum Lešany (vstup zdarma tel.: 973 236 902) 
• žst. Týnec nad Sázavou : hrad Zbořený Kostelec  
• žst. Čerčany :  středověká tvrz Mrač 
• zast. Český Šternberk : hrad Český Šternberk 
• žst. Kácov : Pivovar Kácov ( exkurze tel.: 327 324 691) 

V čele soupravy historických vozů 3. třídy pojede parní lokomotiva 434.2186 
vyrobená v roce 1917, které železničáři říkají „Vršovický čtyřkolák“. Ve vlaku bude zařazen 
vůz pro přepravu kol a vůz bufetový, kde bude možno kromě občerstvení zakoupit překrásné 
pohledy „Posázavského pacifiku“ s příležitostným razítkem. Při vyjmenovaných jízdách bude 
možno navštívit některé z kulturních akcí, které se konají v okolí žel. stanic: 

• 3.července se u žst. Týnec nad Sázavou bude konat středověká BITVA O BROD        
POD HRADEM ZBOŘENÝ  KOSTELEC 

• 28. srpna se u žst.Krhanice koná TANKOVÝ DEN V LEŠANECH a u žst. Čerčany 
MRAČENÍ S COUNTRY RADIEM – bitva u Jankova (rekonstrukce bitvy z období 
30-ti leté války) 
Parní vlak vyjíždí z Prahy hl.n. v 9.37 hod. V Praze ještě zastaví ve Vršovicích (odj.  

9.44 hod) a v Braníku (odj. 10.01 hod). Do Čerčan přijíždí v 11.41 hod  a protože parní 
lokomotiva zde bude dobírat vodu a bude na ní provedeno provozní ošetření a promazání, 
vydá se parní lokomotiva z Čerčan na svoji další cestu ve 12.40 hod. Do Českého Šternberka 
parní vlak přijíždí ve 13.58 hod a do Kácova ve 14.12 hod. Na zpáteční jízdu se parní vlak 
vydá z Kácova v 17.22 hod s příjezdem na pražské hlavní nádraží ve 20.09 hod.   
 Nabídka jízdenek je široká od zpátečních po jednosměnové až po jízdenky mezi 
sousedními stanicemi na trase. Nejvýhodnější je zlevněná rodinná jízdenka za 350,- Kč až pro 
dva dospělé a dvě děti. Děti do 6 let se vezou zdarma bez nároku na místo k sezení. Děti od 6 
do 15 let mají 50 % slevu . Jízdenky je možno zakoupit přímo ve vlaku u průvodčích nebo 
v předprodeji v žst. Praha Braník (denně od 7 do 19 hodin). V Braníku je možno zakoupit 
i místenku za 20,- Kč, která Vám zaručí místo k sezení v místenkových vozech.     
 Podrobnější informace o Vám poskytnou na tel. 224 628 853 (..855, ..850) v žst. Praha 
Braník . E-mail:  Pavlik@epos.cd.cz  .  

Za ČD a.s. srdečně zve dozorčí žst. Praha Braník Petr Pavlík.  
 


