Praha, 9. září 2015

Víkendové akce na železnici: párou na Dobříš,
naDny evropského dědictví do salonků ČD nebo na Den
železnice v Příbrami
Na tento víkend připravily České dráhy několik zajímavých akcí pro fanoušky
železnice. V sobotu 12. září vypraví České dráhy parní vlak z Prahy-Braníka
na Svatováclavskou slavnost v Dobříši a stejný den se bude konat také Den
železnice v Příbrami. Po celý víkend 12. a 13. září pak bude možné navštívit
vybrané objekty Českých drah v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Otevřené budou salonky na pražském hlavním a Masarykově nádraží, salonek
T. G. Masaryka ve Stochově a železniční muzeum v Lužné u Rakovníka bude mít
výhodné vstupné za 1 korunu. Letošní novinkou budou komentované prohlídky
Výtopny Nusle.
Parní vlak na Svatováclavskou slavnost v Dobříši – sobota 12. září
Parní vlak na Svatováclavskou slavnost v Dobříši odjíždí v sobotu 12. září v 10:01 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 krátce před 12. hodinou. Ve 13:55 se historická souprava vydá na
výletní jízdu do Malé Hraštice a zpět. Z Dobříše zpět do Prahy bude vlak odjíždět v 15:42, příjezd do PrahyBraníka je plánován na 17:30.
Svatováclavská slavnost na dobříšském zámku bude probíhat od 10 do 18. hodin. Připravené jsou
kostýmované prohlídky zámeckých komnat z 18. století oživené hudbou v podání žáků ZUŠ Dobříš.
Ve francouzském parku je pro děti v odpoledních hodinách připravený pestrý program, který připravilo Aerobik
studio Orel Dobříš. Návštěvníci se můžou těšit na řadu soutěží, šermířská představení, sokolníky či oblíbené
hledání pokladu v pivovarských sklepích. Na nádvoří zámku nebudou chybět ukázky práce uměleckého kováře,
víno z jižní Moravy, místní pekaři a cukráři. Své výrobky nabídnou i šperkaři či skláři. Cestující s jízdenkami
na parní vlak budou využít přednostní prohlídky dobříšského zámku ve 12:30 a 13:15.
Předprodej jízdenek probíhá na nádraží Praha-Braník denně od 7:00 do 11:30 a od 13:30 do 17:20
a na nádraží Praha Masarykovo u mezinárodní pokladny denně od 8:00 do 18:00. Porobnosti poskytne
Regionální obchodní centrum Praha (972 241 629, Lemberk@gr.cd.cz) nebo zaměstnanci železničních stanic
Praha-Braník (725 859 426, Pavlik@zap.cd.cz) a Praha Masarykovo nádraží (972 246 161).

Jízdní řád parního vlaku na Svatováclavskou
slavnost v Dobříši (12. září 2015)
tam
příj.
10:10
10:19
10:42
11:04
11:16
11:29
11:44

odj.
10:01
10:12
10:36
10:43
11:05
11:17
11:30

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

zpět
příj.
odj.
17:30
17:15
17:21
16:52
17:08
16:45
16:46
16:26
16:27
16:17
16:18
15:57
16:03
15:42

Jízdní řád výletního vlaku z Dobříše
do Malé Hraštice (12. září 2015)
tam
13:55
14:10

stanice
Dobříš
Malá Hraštice
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Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
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zpět
14:44
14:30

Ceník parního vlaku na Svatováclavskou slavnost
(12. září 2015)
Praha – Dobříš (zpáteční) *
Praha – Dobříš (jednosměrná)
Dobříš – Malá Hraštice (zpáteční)
úseková jízdenka Praha – Měchenice nebo
Měchenice – Dobříš
úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi
děti od 6 do 15 let
děti do 6 let (bez nároku na místo k sezení)

280 Kč
240 Kč
120 Kč
120 Kč
60 Kč
sleva 50 %
zdarma

K místenkám zakoupeným v předprodeji získají cestující bezplatnou místenku. * Základní jízdné – uznávány
jsou slevy a doplatky pro ZTP, děti, žáky, psy a držitele roční síťové jízdenky IN 100 %.

Dny evropského kulturního dědictví s Českými drahami – víkend 12. a 13. září
České dráhy se i letos zapojí ke Dnům evropského dědictví. Jde o rozsáhlý celoevropský projekt, který
vede k neformálnímu uvědomování si kořenů našich národních identit a ochraně kulturního odkazu
našich předků. Dny evropského dědictví probíhají pod záštitou Rady Evropy a v naší republice též
pod záštitou vrcholných státních orgánů. ČD se k této akci celoevropského významu připojují každý
rok.
Objekty ČD přístupné během Dnů evropského kulturního dědictví
• Vládní salonek na pražském hlavním nádraží – otevřeno od 9:00 do 18:00
Za téměř stoletou existenci sloužil Vládní salonek na pražském hlavním nádraží jako čekárna a zázemí
pro význačné osobnosti našeho společenského života a i v dnešní době se v jeho prostorách konají významné
akce Českých drah, tiskové konference nebo firemní akce. Komentované prohlídky secesní čekárny se konají
v sobotu a v neděli se začátky v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin. Prohlídky lze absolvovat i v anglickém jazyce (sobota
a neděle, začátky ve 14 a 16 hodin).
• Masarykův salonek na pražském Masarykově nádraží – otevřeno od 9:00 do 18:00
Původně dvorní čekárna pamatuje přítomnost řady významných politických osobností. Masarykův salonek
na pražském Masarykově nádraží je zařízen stylovým nábytkem a na bočních stěnách jsou umístěny busty
T. G. Masaryka a železničního stavitele J. Pernera. Vyřezávaný krb, zdobený dřevěný strop, lustr a kliky dveří
jsou původní.
• Výtopna Nusle (ulice K Topírně, poblíž zastávky MHD Vršovický hřbitov) – otevřeno od 9:00 do 15:00
Původně výtopna či topírna Nusle vznikla v 80. letech 19. století v režii c. k. rakouských státních drah
jihovýchodně od dnešního osobního nádraží Praha-Vršovice. Komentované prohlídky, které trvají asi tři čtvrtě
hodiny, začínají každých 30 minut na prostranství u jižní rotundy. Poslední prohlídka se koná ve 14:00.
• Prezidentská čekárna TGM na nádraží ve Stochově – otevřeno od 9:00 do 17:00
V roce 1937 se z tohoto nádraží vydal na Lánský hřbitov Masarykův pohřební průvod. Dnes salonek slouží jako
volební místnost, je využívaná při výročí T. G. Masaryka a také při významných akcích ČD Muzea v Lužné
u Rakovníka.
• ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka za symbolickou 1 Kč – otevřeno od 9:00 do 17:00
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka bylo založeno v roce 1997 občanským sdružením Společnost
Buštěhradské dráhy a od července 1999 ho provozují České dráhy. Jeho prostory a zařízení jsou nadále
používány k provozu a opravám historických vozidel. Většinu exponátů tvoří převážně parní lokomotivy. Jedná
se o rozličné stroje, které jezdily v minulosti na okolních tratích. Ve vnitřních prostorách si můžete prohlédnout
různé předměty z historie železnice a ke zhlédnutí budou filmy s tématikou provozu parních lokomotiv. Těšit se
můžete i na modelové kolejiště. Více na www.cdmuzeum.cz.
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví připravily České dráhy také vycházku mezi dvěma
pražskými nádražími. Zájemci se můžou přihlásit na komentovanou vycházku o historii pražských nádraží
a Nového Města pražského. Po oba víkendové dny se konají vždy 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 jsou na stránkách
dedictvi-s-ceskymi-drahami.

www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/660-dny-evropskeho-kulturniho-

Regionální den železnice v Příbrami – sobota 12. září
V sobotu 12. září pořádají České dráhy společně se železničním spolkem Rakovnicko-Protivínská dráha,
Kovohutěmi Příbram a dalšími partnery regionální oslavy Dne železnice v Příbrami.
Kovohutě Příbram tento den mimořádně otevřou pro návštěvníky Dne železnice svou železniční vlečku a
hutnické muzeum. K areálu Kovohutí bude možné se svézt po vlečce zvláštními vyhlídkovými vlaky Huťský
expres přímo z příbramského nádraží.
Na vlakovém nádraží v Příbrami se od 10 do 19 hodin koná kulturní program, který nezklame malé ani velké
návštěvníky. Návštěvníci budou mít možnost svézt se šlapací drezínou, zhlédnout divadelní představení
železničářské hry Bedřich Hrozný na jevišti, které bude tvořit speciálně upravený železniční nákladní vůz řady
Taes, nebo se třeba zúčastnit prohlídky pracoviště řízení provozu.
Pro děti bude připraven dětský koutek plný her a zábavy a také filmová promítání s železniční tématikou. Nouze
nebude o kvalitní občerstvení. Po celý den bude také možné odevzdat do speciálně určeného železničního
nákladního vozu zájmový odpad v rámci ekosběru pořádaného Kovohutěmi Příbram, a zúčastnit se tak
podzimního soutěžního kola této pravidelné sběrové akce.
Po skončení akce se můžou zájemci svézt zvláštním historickým vlakem Jan Muzika s motorovou lokomotivou
T212.0581 a osobními vozy s dřevěnými lavicemi. Z příbramského nádraží odjíždí v 19:05 a přes Bratkovice,
Jince a Lochovice dojede v 19:53 do Zdic hod. Ve Zdicích bude zajištěn přípoj na rychlík R 779 ve směru
Beroun a Praha hl.n. (odj. ze Zdic v 19.58 hod.).
Podrobnosti o programu v Příbrami jsou na webu www.denzeleznice.cz.
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O společnosti 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.

