
 

 

 

 

České dráhy, a.s. – tiskové odd ělení   
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1  
Hotline tiskového odd ělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press   

Praha, 7. září 2016 

Víkend s ČD: parní vlaky, setkání motorových 
vozů v Lužné, Den železnice v P říbrami 
a otev řené historické nádražní salonky v Praze 

Na tento víkend 10. a 11. zá ří připravily České dráhy n ěkolik zajímavých akcí pro 
fanoušky železnice. V sobotu pojede parní vlak z Pr ahy-Braníka 
na Svatováclavskou slavnost v Dob říši a stejný den se bude konat také Den 
železnice v P říbrami. Po celý víkend 10. a 11. zá ří pak bude v železni čním muzeu 
v Lužné u Rakovníka probíhat setkání historických m otorových voz ů, na které 
vyrazí z Prahy dobová souprava motorových a p řípojných voz ů, a v rámci Dn ů 
evropského kulturního d ědictví bude možné navštívit i n ěkteré b ěžně 
nepřístupné železni ční památky, nap ř. historické salonky na pražském hlavním 
a Masarykov ě nádraží. 

Parní vlak na Svatováclavskou slavnost v Dob říši – sobota 10. zá ří 
Parní vlak na Svatováclavskou slavnost v Dob říši vyjede v sobotu 10. zá ří v 10:00 z branického nádraží.  
Soupravu poveze lokomotiva „Čtyřkolák“ (434.2186) z roku 1917 a budou v ní řazeny historické vozy 3. třídy 
a bufetový vůz. Do Dobříše přijede vlak v 10:41. Ve 13:53 se historická souprava vydá na výletní jízdu do Malé 
Hraštice a zpět. Z Dobříše zpět do Prahy bude vlak odjíždět v 15:39, příjezd do Prahy-Braníka je plánován na 
17:23. 

Na zámku v Dob říši se od 10 do 18 hodin koná tradi ční Svatováclavská slavnost.  Návštěvníci se můžou 
těšit na kostýmované prohlídky zámeckých interiérů s hudebním doprovodem a tanečním vystoupením. 
Cestující s jízdenkami na parní vlak mohou využít přednostní prohlídky zámku ve 12:30 a 13:15. V odpoledních 
hodinách se ve francouzském parku uskuteční zábavný program pro děti a nebudou chybět ani ukázky 
sokolnictví a šermířská představení. Na zámeckém nádvoří bude možné si po celý den zakoupit suvenýry 
a občerstvení. Detailní informace o akci jsou na stránkách www.zamekdobris.cz. 

Předprodej jízdenek je zajištěn v pokladn ě na nádraží Praha-Braník denně od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 
17:20 a na  Masarykově nádraží u mezinárodní pokladny denně od 8:00 do 18:00. 

Jízdní řád parního vlaku na Svatováclavskou 
slavnost v Dob říši (10. září 2016) 

tam zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 10:00 Praha-Braník 17:23  
10:15 10:35 Vrané nad Vltavou 16:52 17:08 
10:40 10:41 Měchenice 16:45 16:46 
11:01 11:02 Čisovice 16:25 16:26 
11:14 11:15 Mníšek pod Brdy 16:15 16:17 
11:27 11:28 Malá Hraštice 15:54 16:01 
11:41  Dobříš  15:39 

 
 

Jízdní řád výletního vlaku z Dob říše   
do Malé Hraštice (10. září 2016) 

tam stanice  zpět 
13:53 Dobříš 14:44 
14:08 Malá Hraštice 14:30 



 

 
 

Ceník parního vlaku na Svatováclavskou slavnost 
(10. září 2016) 

Praha – Dobříš (zpáteční) * 280 Kč 
Praha – Dobříš (jednosměrná) 240 Kč 
Dobříš – Malá Hraštice (zpáteční) 120 Kč 
úseková jízdenka Praha – Měchenice nebo 
Měchenice – Dobříš 

120 Kč 

úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi 60 Kč 
děti od 6 do 15 let sleva 50 % 
děti do 6 let (bez nároku na místo k sezení) zdarma 

K jízdenkám zakoupeným v předprodeji získají cestující bezplatnou místenku. * Základní jízdné – uznávány jsou 
slevy a doplatky pro ZTP, žáky a psy. 

Regionální den železnice v P říbrami – sobota 10. zá ří 
V sobotu 10. zá ří se budou v P říbrami konat regionální oslavy Dne železnice. Progr am bude p řipraven 
také na nádraží v B řeznici. U p říležitosti 140 let provozu trat ě Zdice – Protivín bude vypraven parní vlak 
ze Zdic do B řeznice a zp ět. Zájemci se budou moci projet i Hu ťským expresem nebo Podbrdským 
minibusem. K návratu z P říbrami je možné využít zvláštní vlak Jan Muzika. 

Program oslav Dne železnice v P říbrami (10:00–19:00) 

• jízdy zvláštních parních vlaků u příležitosti oslav 140 let provozu trati Zdice – Protivín,  
• jízdy zvláštních vyhlídkových vlaků Huťský expres z Příbrami na vlečku Kovohutí Příbram a zpět,  
• provoz historické šlapací kolejové drezíny,  
• exkurze na pracoviště řízení železničního provozu (ve 12:00, 14:00 a 16:00),  
• promítání filmů se železniční tématikou pro děti a dospělé, 
• divadelní představení hry „Zářivá hvězda“ (ve 14:00 a 17:00),  
• vystoupení hudební skupiny Pe & Pe (15:30–16:30),  
• infostánek ČD a dětský koutek, 
• ukázky vojenské techniky a přepravy vojska po železnici (10:00–18:00),  
• soutěžní ekosběr elektroodpadu a dalších zájmových odpadů, 
• možnost zvýhodněných prohlídek Hornického muzea na Březových Horách, 
• možnost návštěvy Pivovaru Podlesí včetně exkurzí (ve 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30), 
• po celý den bohaté občerstvení s točeným pivem a limonádami, 
• prodej upomínkových předmětů se železniční tématikou.  

Doprovodný program na nádraží v B řeznici (10:30–15:00) 

• vystoupení dechového orchestru Rožmitálská venkovanka, 
• přivítání parního vlaku zástupci města a členy Baráčnické obce Bozeň, 
• provoz šlapací drezíny, 
• stánek pivovaru Herold. 

Zvláštní parní vlak ČD Zdice – B řeznice 

• Zvláštní vlak u příležitosti oslav 140 let provozu tratě Zdice – Protivín poveze parní lokomotiva 477.043 
(Papoušek). Jeho součástí bude historická patrová jednotka řady Bpjo ze 60. let minulého století.  

• Vlak bude doprovázen císařem Františkem Josefem a jeho družinou. Odpolední jízdu z Příbrami do 
Březnice pak oživí hudební skupina Pe & Pe. 

Jízdní řád zvláštního vlaku 
Zdice – B řeznice a zp ět (10. září 2016) 
tam stanice  zpět 

09:28  Zdice  16:56 
09:37  Lochovice  16:18–16:46 
09:49  Jince  16:09 

10:06–10:10 13:10 Příbram 11:28 14:36–15:55 
10:22 13:21 Milín 11:19 14:26 
10:31 13:31 Tochovice 11:10 14:08 
10:36 13:36 Březnice 11:00 14:00 

 



 

Jízdní řád zvláštního vlaku „Jan Muzika“ 
pro návrat z P říbrami do Zdic (10. září 2016) 

stanice  zpět 
Příbram 19:10 
Bratkovice 19:21 
Jince 19:31 
Lochovice 19:45 
Zdice 19:58 

Jízdenky se prodávají ve vlaku, platí zvláštní tarif. 

Ze železniční stanice Příbram bude v 10:50, 12:20 a 13:50 zajištěn historický minibus do pivovaru v Podlesí 
a hornického muzea v Březových Horách. Zpět z Březových Hor pojede v 11:30, 13:00 a 14:30. 

Podrobnosti o programu v P říbrami jsou na webu:  www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/1563-regionalni-den -
zeleznice-v-pribrami-a-140-let-provozu-trati-zdice- protivin . 

Setkání historických motorových voz ů v Lužné u Rakovníka 

O víkendu 10. a 11. října prob ěhne v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka Setkání historických mo torových 
vozů. Přehlídka historických motorák ů se koná u p říležitosti zprovozn ění unikátního vozu „St říbrný šíp“ 
z roku 1939. 

Program Setkání motorových voz ů v Lužné u Rakovníka 

• přehlídka vozů M 120.417, M 131.1130, M 152.0002, M 260.001, M 262.043, M 286.001, M 296.1 
• prohlídky „Stříbrného šípu“ s výkladem 
• vyjížďky na trase Lužná – Kolešovice a zpět 
• v sobotu noční fotografování (od 20 hod.)* 
• v sobotu i v neděli přehlídka vozů na točně (v 11:00 hod.) 

Do ČD Muzea pojede v sobotu i neděli v 8:08 zvláštní vlak z pražského Masarykova nádraží . Sobotní vlak 
poveze souprava sestavená ze dvou motorových vozů řady 854 a vložených vozů, v neděli bude souprava 
sestavena ze dvou motorových vozů řady M 262 a dvou přípojných vozů řady Bix. Ve 12:30 bude z Lužné 
u Rakovníka vypraven vyhlídkový vlak do Kolešovic. Zpět do Lužné se vrátí ve 14:14. 

Jízdní řád zvláštních vlak ů 
Praha Mas. n. – Lužná u Rakovníka a zp ět 

(10. září 2016) 
tam zpět 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 08:08 Praha Masarykovo n. 16:41  

08:13 08:18 Praha-Bubny 16:31 16:36 
08:23 08:26 Praha-Dejvice 16:24 16:26 
08:34 08:39 Praha-Veleslavín 16:14 16:19 
08:47 08:56 Hostivice 16:04 16:05 
09:10 09:17 Kladno 15:41 15:44 
09:31 09:34 Stochov 15:24 15:26 
09:43 09:48 Nové Strašecí 15:12 15:15 
09:54 09:56 Řevničov 15:04 15:06 
10:05  Lužná u Rakovníka  14:55 

Jednosměrné jízdné z Prahy až Hostivice do Lužné bude stát 160 Kč, z Kladna a Stochova 80 Kč, z Nového 
Strašecí a Řevničova 80 Kč. Jednosměrná jízdenka z Lužné do Kolešovic bude stát 80 Kč. Děti od 6 do 15 let 
mají poloviční slevu. 

Podrobnosti o akci jsou na webu: www.cdmuzeum.cz . 

Dny evropského kulturního d ědictví s Českými drahami  

O druhém zá řijovém víkendu budou mít zájemci v Praze jedine čnou p říležitost prohlédnout si n ěkteré 
běžně nepřístupné prostory na železnici. Akce je sou částí Dnů evropského d ědictví. Otev řené budou 
historické salonky na pražském hlavním a Masarykov ě nádraží a p řipravené budou také komentované 
vycházky mezi ob ěma nádražími. Zp řístupn ěná bude také Výtopna Nusle. 

 



 

Objekty ČD přístupné b ěhem Dnů evropského kulturního d ědictví o víkendu 10. a 11. zá ří 

Výtopna Nusle 

• otevřeno oba dny od 9:00 do 15:00 

• Komentované prohlídky začínají každou celou hodinu na prostranství u jižní rotundy (délka prohlídky cca 
45 min). Poslední prohlídka začíná ve 14:00 hod.  

Vládní salonek na pražském hlavním nádraží a Masary kův salonek na Masarykov ě nádraží 

• otevřeno: 10. září od 9:00 do 18:00 hodin, 11. září od 9:00 do 17:00 

• komentované prohlídky průběžně po celý den 

Vycházka mezi dv ěma pražskými nádražími 

• v sobotu a neděli pořádají ČD komentované vycházky s informacemi o historii pražských nádraží a Nového 
Města pražského. Oba dny bude připravena jedna dopolední a jedna odpolední vycházka. 

• Na vycházku je nutné se předem objednat na e-mailu bezouska@zap.cd.cz. Zájemcům bude zaslán čas 
a místo setkání. Vycházka trvá přibližně dvě hodiny. 

Podrobnosti o Dnech evropského d ědictví jsou na webu: www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-
dedictvi/ehd-2016.html . 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

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

O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti zhruba 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 


