Praha, 13. května 2019

Parní vlak Českých drah
na Májové slavnosti v Dobříši

vyrazí

v sobotu

V sobotu 18. května v 10:25 hod. vyjede z nádraží Praha-Braník historický vlak
do Dobříše. Soupravu sestavenou z historických vozů se dřevěnými lavicemi
poveze parní lokomotiva řady 477.043 „Papoušek“. Vlak zastaví ve stanicích
Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čisovice, Mníšek pod Brdy a Malá Hraštice
a cestující jím mohou vyrazit na tradiční dobříšské Májové slavnosti. Připravena
bude také vyhlídková jízda z Dobříše do Malé Hraštice a zpět.
Doba potřebná k doplnění vody do parní lokomotivy ve stanici Měchenice bude vyplněna písničkami skupiny
The Buffoon’s Steam Engines (Kašparovy parní stroje). Na dobříšském nádraží vystoupí skupiny Vlak
do Dobříše a Gladly S.W. Pro cestující z historického vlaku bude od nádraží do centra města a zpět zajištěna
bezplatná autobusová doprava.
Ve 13:50 se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Odjezd vlaku z Dobříše zpět
do Prahy je naplánován na 16:11, příjezd do Braníka bude v 17:31. Tradičně bude v soupravě parního vlaku
zařazen i bufetový vůz.
V centru Dobříše se budou konat tradiční Májové slavnosti. Pro návštěvníky bude připraven atraktivní program
– hudební, taneční a divadelní vystoupení, stánky s občerstvením a suvenýry, pouťové atrakce aj. K hlavním
bodům programu bude patřit od 19:00 vystoupení kapely Yo Yo Band a od 21:10 koncert Anny K. Detaily jsou
na stránkách www.mestodobris.cz.

Jízdní řád parního vlaku Praha-Braník – Dobříš a zpět
(sobota 18. května 2019)
směr tam
10:25
10:52
10:58 – 11:55
12:23
12:35
12:52
13:05

žel. stanice
Praha-Braník
Vrané nad Vltavou
Měchenice
Čisovice
Mníšek pod Brdy
Malá Hraštice
Dobříš

směr zpět
17:31
17:13
17:06
16:48
16:39
16:25
16:11

Jízdní řád parního vlaku Dobříš – Malá Hraštice a zpět
(sobota 18. května 2019)
směr tam
13:50
14:03

žel. stanice
Dobříš
Malá Hraštice

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

směr zpět
14:50
14:26

Ceník jízdného v parním vlaku Praha – Dobříš a zpět
(sobota 18. května 2019)
trasa
Praha – Dobříš / Malá Hraštice
Praha-Braník – Čisovice / Mníšek pod Brdy
Praha-Braník – Měchenice / Vrané n. Vlt.,
Vrané n. Vlt. – Malá Hraštice / Dobříš nebo
Měchenice – Malá Hraštice / Dobříš
Vrané n. Vlt. – Čisovice / Mníšek pod Brdy,
Měchenice – Čisovice / Mníšek pod Brdy,
Čisovice – Malá Hraštice / Dobříš,
Mníšek pod Brdy – Dobříš

zpáteční jízdné
základní
snížené *)
320 Kč
160 Kč
260 Kč
130 Kč
180 Kč

90 Kč

140 Kč

70 Kč

*) Snížené jízdné platí pro děti od 6 do 15 let, seniory nad 65 let a cestující s průkazy ZTP nebo ZTP/P.
Jízdenky s místenkami se prodávají ve všech pokladnách ČD, prodej bude zajišťovat i vlakový personál
(bez garance místa k sezení). Mezi vybranými stanicemi budou v prodeji také úsekové jednosměrné jízdenky
za 80 Kč. Tyto jízdenky bude prodávat pouze vlakový personál. Jízdenky na vyhlídkovou jízdu z Dobříše
do Malé Hraštice a zpět bude prodávat vlakový doprovod za 140 Kč.
Podrobnosti o parním vlaku jsou na webu www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/prahadobris/historickym-vlakemna-dobris/15224.

Opět se otevřou nádražní salonky na pražském hlavním a Masarykově nádraží
V sobotu 18. a v neděli 19. května se také otevřou historické salonky na pražském hlavním
a Masarykově nádraží. V rámci akce Open House Praha budou původní císařské čekárny otevřeny
od 10 do 18 hodin. V letošním roce se salonky otevřou pro veřejnost pouze dvakrát – podruhé pak na podzim.

Mgr. Petr Pošta
tiskové oddělení ČD
T: 972 232 299, 972 232 089
HOT LINE (nepřetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz

O společnosti 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 přes 179 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.

