
 

 

 

 

 

České dráhy, a.s. – tiskové oddělení   

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1  

Hotline tiskového oddělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press   

Praha, 7. září 2017 

ČD zpřístupní b ěhem Dnů evropského d ědictví 
historické salonky a Výtopnu Nusle 

Jedine čnou p říležitost prohlédnout si b ěžně nepřístupné prostory na železnici 
v Praze a ve st ředních Čechách budou mít zájemci o nadcházejícím víkendu. 
V rámci Dn ů evropského d ědictví v sobotu a ned ěli 9. – 10. září budou otev řené 
historické salonky na pražském hlavním a Masarykov ě nádraží, prezidentská 
čekárna ve stanici Stochov a železni ční muzeum v Lužné u Rakovníka bude mít 
vstupné za symbolickou 1 korunu. Otev řená bude také Výtopna Nusle. 

Program o víkendu 9. – 10. zá ří 
Vládní salonek na pražském hlavním nádraží a Masary kův salonek na Masarykov ě nádraží 

• otevřeno: od 9:00 do 17:00 hodin 

• komentované prohlídky průběžně po celý den 

Vycházka mezi dv ěma pražskými nádražími 
• v sobotu i neděli: dopolední a odpolední vycházka 

• Na vycházku je nutné se předem přihlásit na e-mailu: bezouska@zap.cd.cz. Zájemcům bude zaslán čas 
a místo setkání. Vycházka trvá cca 2 hodiny. 

• Vycházka začne na Masarykově nádraží, kde se návštěvníci dozvědí, jaké problémy museli Pražané řešit, 
než do města přijel první vlak. Dozvědí se o prvních rocích železničního provozu v českých zemích 
a navštíví také Masarykův salonek, ve kterém pobýval mj. i císař František Josef I. Vycházka bude končit 
na pražském hlavním nádraží, kde skupina navštíví zrekonstruovanou secesní Fantovu odjezdovou halu 
a unikátní císařskou čekárnu, která je běžně veřejnosti nepřístupná.  

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. 

• ze stanice Praha-Vršovice pojede do depa motorový vůz, odjezdy budou v 8:45, 10:45, 12:45 a 13:50, po 
skončení prohlídky budou účastníci dopraveni motorovým vozem zpět do stanice. 

Prezidentská čekárna T. G. Masaryka ve Stochov ě 
• otevřeno od 9:30 do 17:00 

Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka 
• vstupné za symbolickou 1 Kč 

• otevřeno oba dny od 9:30 do 17:00 

Podrobnosti o Dnech evropského d ědictví jsou na webu www.historickasidla.cz  

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

Hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 


