Praha, 10. června 2020

Historický vlak „Párou Prahou“ znovu vyjíždí,
zájemce letos sveze ještě dvakrát
České dráhy vypraví o tomto víkendu 13. a 14. června historický vlak, který
poveze fanoušky železniční nostalgie po okružní trase za západními hranicemi
metropole. Po oba dva víkendové dny budou připravené vždy dvě jízdy, které
budou začínat ve stanici Praha-Smíchov. Soupravu historických vozů
tzv. Rybáků poveze parní lokomotiva 434.2186 „Čtyřkolák“. Půjde zároveň
o první veřejnou jízdu této lokomotivy po její náročné opravě. Vlak příznačně
nazvaný „Párou Prahou“ letos pojede ještě dvakrát, a to v neděli 30. srpna
a 18. října.
Vlak „Párou Prahou“ zahajuje svou druhou sezónu. „Poprvé jsme ho vypravili loni v dubnu a ve všech
čtyřech loňských termínech byl o svezení tak velký zájem, že jsme často museli přidávat i dodatečné
vozy. Letos začínáme kvůli epidemii COVID-19 o dva měsíce později, přesto věřím, že tato naše nabídka
milovníky železniční nostalgie znovu osloví,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra ČD
pro Prahu a Středočeský kraj, a doplňuje: „V čele vlaku pojede o tomto víkendu parní lokomotiva
»Čtyřkolák«, která v uplynulých třech letech prošla náročnou rekonstrukcí. Okružní trasa po tratích
na západ od Prahy tak bude jeho první veřejnou jízdou od roku 2017.“
„Během turistické sezóny máme vedle tohoto víkendu naplánované další dva termíny, kdy vlak
vypravíme. Dýmající parní lokomotiva poveze cestující také o nedělích 30. srpna a 18. října,“ říká Jakub
Goliáš a dodává: „Každý z těchto dnů projedeme okruh celkem dvakrát. První jízda bude začínat na Smíchově
v 10:19, druhá pak ve 14:57. Cestující si budou moci vybrat, jestli pojedou celou okružní trasu nebo jen její část.
Podle toho si vyberou okružní nebo úsekovou jízdenku. U obou okružních jízd je v Hostivici plánovaná zhruba
třiceti- až čtyřicetiminutová přestávka, během které budou mít zájemci možnost prohlédnout si parní lokomotivu.
Od jednotlivých míst zastavení je navíc možné naplánovat řadu pěkných výletů.“
Vlak bude začínat na pražském Smíchově, vystoupá zalesněným Prokopským a Dalejským údolím do Rudné
u Prahy, odkud dál zamíří do Hostivice a po trase původní tzv. Buštěhradské dráhy, pro kterou se díky
přírodním scenériím a dvěma historickým viaduktům vžil název Pražský semmering, zdolá stopadesátimetrové
klesání zpět k Vltavě. Cílovou stanicí vlaku bude opět Praha-Smíchov.

Jízdní řád vlaku „Párou Prahou“
(13. a 14. června, 30. srpna a 18. října 2020)
stanice

1. jízda
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Praha-Smíchov
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Jízdné ve vlaku „Párou Prahou“
Cena okružní jízda
• dospělí: 290 Kč
• cestující 6 – 18 let a senioři nad 65 let: 190 Kč
Ceny úsekových jízdenek
• dospělí od 170 do 250 Kč
• cestující 6 – 18 let a senioři nad 65 let od 70 do 150 Kč
Cestujícím doporučujeme koupit si jízdenky v předprodeji u libovolné pokladní přepážky Českých drah. Součástí
jízdenek zakoupených u pokladen ČD jesou i rezervace míst k sezení.
Podrobnosti o tomto parním vlaku, ale i o následujících nostalgických jízdách jsou na stránkách
www.cdnostalgie.cz.
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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 182 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.

