OSLAVY DNE ŽELEZNICE V PŘÍBRAMI A 140 LET
PROVOZU TRATI ZDICE – PROTIVÍN
10. 09. 2016

-

PROČ SE PŘIPOMÍNÁ DEN ŽELEZNICE
140 LET PROVOZU TRATI ZDICE – PROTIVÍN
POŘADATELÉ A PARTNEŘI
PROGRAM OSLAV
JÍZDNÍ ŘÁDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ A MINIBUSŮ
DOPROVODNÉ AKCE
RŮZNÉ

Proč se slaví Den železnice?
Dne 27. září 1825 se dal do pohybu první osobní vlak tažený parní lokomotivou. Šlo o
slavnostní jízdu zahajující provoz na trati mezi anglickými městy Stockton a Darlington, tedy na
první parostrojní železnici na světě. Toto datum je od té doby považováno za počátek konvenční
železnice, kterou známe z dnešních dnů, byť již ve zcela změněné podobě. Měsíc září je proto již
tradičně z pohledu železničářů a příznivců železnice dobou různých tématických a vzpomínkových
akcí. V těchto dnech se můžete svézt například zvláštními historickými vlaky nebo navštívit místa,
která jsou širší veřejnosti jinak nepřístupná. V mnoha železničních stanicích je pak připraven
doprovodný kulturní program. Ne jinak je tomu několik let i na příbramském vlakovém nádraží.
140 let provozu trati Zdice – Protivín:
Významné provozní jubileum si tento rok připomíná i samotná železniční trať ze Zdic do Protivína,
uvedená do provozu 20. prosince 1875. Spolu s navazující tratí z Rakovníka do Berouna,
uvedenou do provozu o půl roku později, se stala tato trať součástí původního projektu státní
dráhy Rakovnicko – Protivínské z roku 1874. Účelem tohoto železničního spojení, propojujícího
několik významných železničních tratí, bylo hospodářské a kulturní oživení oblasti podbrdského
regionu a Písecka. Jedním z mnoha významných propagátorů tohoto nového železničního spojení
byl mimo jiné i její pozdější stavitel, březnický rodák Ing. Jan Muzika. Podrobnější pojednání o
historii stavby této trati a její více jak 140 leté historii, bude provedeno ve zvláštní pamětní
publikaci, která bude k tomuto výročí vydána.
Termín konání akce - sobota 10. 09. 2016.
Pořadatelé:
-

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha (dále jen RPD)

-

České dráhy, a. s. (dále jen ČD)

Partneři:
-

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC)

-

ČD Cargo, a. s. (dále jen ČDC)

-

Město Příbram

-

Město Březnice

-

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. (dále jen Kovohutě)

-

Výtopna Zdice, expozice silniční a železniční techniky (dále jen SAXI)

-

Divadlo za vodou Čenkov (dále jen DZV)

-

Pivovar Podlesí

-

Klub vojenské historie Příbram (dále jen KVH)

-

Lokálky nedáme (dále jen LN)

-

Hudební skupina Pe & Pe

-

Muzeum železničních dresin (dále jen MZD)

Jízdy zvláštních parních vlaků (140 let provozu trati Zdice – Protivín)
- jízdy zvláštních vlaků vedených historickou parní lokomotivou v úseku Zdice – Příbram a zpět
+ 2 x Příbram – Březnice a zpět (jízdní řády uvedeny v části „Nechte auto doma“) /ČD/
- v úseku Jince – Příbram – Březnice – Příbram, bude tento vlak doprovázen družinou císaře
Františka Josefa v dobových kostýmech. /DZV/
- odpolední vlak z Příbrami do Březnice a zpět (odj. z Příbrami v 13:10 hod.), bude doprovázen
hudební skupinou Pe & Pe.
Program na vlakovém nádraží Příbram (Den železnice v Příbrami + 140 let provozu trati
Zdice - Protivín):
- provoz šlapací drezíny pro veřejnost (část bývalé manipulační koleje mezi skladištěm a
autobusovým nádražím) 10:00 - 17:00 /MZD/
- ukázka vojenské techniky a přepravy vojska po železnici (boční a čelní rampa u
skladiště) 10:00 - 17:00 /KVH + RPD + SAXI/
- výstavní vůz p. Václava Simbartla s mobilní expozicí o historii železniční dopravy 10:00 – 17:00
- slavnostní uvítání parního vlaku po jeho příjezdu z Březnice, cca 11:45 /DZV + MěÚ Příbram/
- promítání filmů s železniční tématikou (pro děti a dospělé) 10:00 - 17:00 /ČD + RPD/
- exkurze na pracoviště řízení provozu 12:00, 14:00 a 16:00 /RPD + SŽDC/
- divadelní představení hry Zářivá Hvězda (jeviště tvoří speciálně upravený železniční nákladní
vůz řady Taes) 14:00 a 17:00 /DZV + RPD + ČDC/
- vystoupení hudební skupiny Pe & Pe (jeviště tvoří speciálně upravený železniční nákladní
vůz řady Taes) 15:30 – 16:30 / Pe & Pe + RPD + ČDC/
- infostánek ČD 10:00 – 17:00 /ČD/
- dětský koutek (herna, výtvarné a vědomostní soutěže) 10:00 - 17:00 /SAXI + RPD/
- stánek s občerstvením a točeným pivem a limonádami 10:00 – 17:00 /SAXI/.
Program na vlakovém nádraží v Březnici (140 let provozu trati Zdice – Protivín):
- hudební představení dechové hudby Rožmitálská Venkovanka 10:30 - 11:30 /MěÚ Březnice/
- slavnostní uvítání parního vlaku členy Baráčnické obce Bozeň a zástupci města Březnice
/MěÚ Březnice/
- provoz kolejové šlapací drezíny (část osmé koleje) 10:00 – 15:00 /MěÚ Březnice + LN/
- stánek s občerstvením a točeným pivem Herold /MěÚ Březnice/.

Nechte tento den auto doma!
Dne 10. 09. 2016 se koná v Příbrami několik dalších celodenních kulturních akcí, jako třeba Běh
Kovohutěmi (Den Kovohutí), Svatohorská Šalmaj (slavnost hudby, tance, divadla a lidových
řemesel) nebo mezinárodní výstava Nože 2016.
K návštěvě oslav Dne železnice v Příbrami a ostatních akcí, můžete využít pravidelných vlakových
spojů ČD, zvláštních parních vlaků ČD v úseku Zdice - Příbram – Březnice a zpět nebo zvláštního
motorového vlaku Jan Muzika, který bude tento den mimořádně zaveden v trase Příbram – Zdice.

Zdice - Březnice a zpět (zvláštní parní vlak ČD)
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JAN MUZIKA - jede v sobotu 10. 09. 2016

přeprava jízdních kol a kočárků
 historický motorový vlak
 jízdenky se vydávají ve vlaku
možnost občerstvení

Zvláštní motorový vlak Jan Muzika odjíždí z Příbrami po ukončení oslav Dne železnice v Příbrami.
Jízdné v tomto vlaku je pro účastníky a návštěvníky oslav Dne železnice, Svatohorské Šalmaje a
Běhu Kovohutěmi dobrovolné.

Společný program RPD + Kovohutě Příbram (Den železnice v Příbrami):
- návoz a odvoz účastníků a návštěvníků Běhu Kovohutěmi, vyhlídkové jízdy pro návštěvníky
oslav Dne železnice v Příbrami a 140 let provozu trati Zdice – Protivín z vlakového nádraží
v Příbrami k areálu Kovohutí Příbram – HUŤSKÝ EXPRES. Spoje budou vedeny historickou
motorovou soupravou s kapacitou max. 100 cestujících. Přeprava kočárků a jízdních kol je
možná do vyčerpání kapacity vlaku.
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HUŤSKÝ EXPRES - jede v sobotu dne 10. 09. 2016

 historický motorový vlak
vlak zastavuje pouze pro nástup  jízdenky se vydávají ve vlaku
e1 u vlaků č. 6, 8 a 10 návazná minibusová doprava
možnost občerstvení
(omezená kapacita)
Vlakové spoje č. 2 a 4 jsou přednostně určeny pro účastníky nebo návštěvníky Běhu Kovohutěmi.
Součástí jízd zvláštních vlaků není prohlídka Kovohutí Příbram. Vstup do areálu závodu je zakázán!
Upozornění pro cestující a bezpečnostní pokyny:
Zastávky Příbram Junior klub, Příbram Gymnázium a Kovohutě, jsou mimořádné a nemají proto zvýšená
nástupiště! Výstup a nástup na těchto zastávkách bude umožněn na pokyn průvodčího vlaku nebo
pořadatele. Na mimořádných zastávkách je z bezpečnostních důvodů dovolen nástup a výstup cestujících
pouze na určené straně (určený směr nástupu a výstupu). Za jízdy zvláštních vlaků je zakázáno vyklánět
se z oken a svévolně otevírat dveře vozů. Účastníci zvláštních jízd jsou dále povinni respektovat pokynů
pořadatelů akce a dopravce, zajišťujícího provoz zvláštních vlaků. Svévolný vstup do kolejiště nebo vstup
na (pod) železniční vozidla není dovolen!
Umístění mimořádných zastávek, určený směr nástupu a výstupu:
Příbram-Junior klub - na přechodu pro pěší u Junior klubu, nástup ze strany od ulice Školní.
Příbram Gymnázium - na spojnici mezi ulicemi Komenského a Klaudova, nástup ze strany od ulice
Komenského (od dopravního hřiště).
Kovohutě - na veřejném prostranství před vrátnicí závodu, nástup a výstup cestujících ze strany od obce
Lhota (od vrátnice závodu).

Přehled vybraných nástupních míst na zvláštní vlakovou dopravu pro účastníky a
návštěvníky Běhu Kovohutěmi:

- sběr zájmových odpadů do přistaveného historického železničního nákladního vozu řady Ztr,
podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze těchto propozic

- sběr zájmových odpadů do přistaveného historického železničního nákladního vozu, podrobnosti
jsou uvedeny v samostatné příloze těchto propozic
- jízdy zvláštních autobusových spojů po trase Příbram - Kovohutě - Lhota u Příbramě – Pivovar
Podlesí – Březové Hory a zpět - PODBRDSKÝ MINIBUS. Spoje budou vedeny historickým
minibusem značky Ikarus s kapacitou max. 20 míst. Přeprava dětských kočárků je vyloučena.
Příbram, žst. - Lhota u Příbramě, hřiště – Březové Hory, Ševčínský důl a zpět
(zvláštní minibusová doprava)
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PODBRDSKÝ MINIBUS - jede v sobotu 10. 09. 2016
historický minibus (omezená kapacita)

přestup na vlak


Spoje č. 1 a 2 jsou přednostně určeny pro účastníky nebo návštěvníky Běhu Kovohutěmi.
Spoje č. 4, 6 a 8 mají na zast. Příbram, Kovohutě přípoj od vlaků Huťského expresu.
Součástí jízd zvláštních minibusových spojů není prohlídka Kovohutí Příbram. Vstup do areálu závodu je
zakázán!

Program Kovohutí (Běh Kovohutěmi, Den Kovohutí):
- doprovodný kulturní program v rámci Běhu Kovohutěmi a Dne Kovohutí.

Pivovar Podlesí:
- exkurze do Pivovaru Podlesí (13:30, 14:30, 15:30, 16:30)

Hornické muzeum Příbram (Březové Hory):
- v rámci Dne evropského dědictví můžete v sobotu dne 10. 09. 2016 navštívit za zvýhodněné
vstupné 5,- Kč (účastníci Běhu Kovohutěmi zdarma do Ševčinského dolu – vstupenky s platností
10. 09.- 30. 10. 2016 dostanou při registraci) všechny pobočky Hornického muzea
Příbram. K přesunu mezi Příbramí, Kovohutěmi, Podlesím a Březovými Horami lze využít též
zvláštní linku Podbrdského minibusu. Zájemci o železniční dopravu by si pak neměli nechat ujít
jízdu povrchovým nebo důlním vláčkem.

Různé:
O co jde v divadelní hře Zářivá hvězda?
Zbrusu nové dílo renomované autorky Lídy Boudové z Divadla za vodou v Čenkově, nás tentokrát
zavede netradičně do krematoria. Spisovatelka dětské literatury vzpomíná u své rakve na zážitky
z dětství až do dospělosti. Děj začíná v šedesátých letech minulého století a přesahuje až téměř
do současnosti. Spolu s hlavní postavou se tak v jednotlivých úsecích vrátíme do prostředí
základní školy, gymnázia, nakladatelství a především do prostředí rodiny. Prožijeme spoustu
malých zklamání, která z důvodu vyváženosti budou střídat zklamání velká. Při tom všem je tato
hra veselohrou. Více informací o divadelním souboru a jeho dalších představeních:
www.divadlozavodou.cz
Pivovar Podlesí
Říká se, že „náhoda je blbec“. Ovšem nebýt náhody, tak by svět přišel o mnohé významné objevy,
jako třeba penicilín či paprsky X. A taky krajina pod Brdy o pivovar v Podlesí. Zhruba před třemi
lety náhoda svedla dohromady tři lidi, milovníky piva a domovařiče. Slovo dalo slovo a založili
pivovar. Výsledek několikaletého snažení v podobě vlastních piv Brdonoš, Podleský ležák nebo
Podleský Mikeš, můžete ochutnat i vy. Návštěvu pivovaru můžete spojit s jízdou Huťským
expresem a krátkou procházkou romantickým údolím říčky Litavky po Fabiánově stezce. Případně
lze využít zvláštních spojů Podbrdského minibusu. Podrobnější informace o pivovaru a jeho
nabídce: www.pivovarpodlesi.cz
Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České
republice. Nabízí ke shlédnutí více než čtyřicet stálých expozic situovaných v historických,
památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a
v hornické chalupě na Březových Horách. Více informací o umístění jednotlivých expozic
hornického skanzenu a otevírací době: www.muzeum-pribram.cz
Svatohorská Šalmaj
Sobotní program slavnosti tance, divadla a lidových řemesel bude zahájen v 09:30 hod.
slavnostním průvodem z náměstí T.G.M. v Příbrami na nádvoří Svaté Hory, kde bude po zbytek
celého dne hlavní centrum této oblíbené kulturní akce, spojené s další částí oslav 800 let města
Příbram. Mezi náměstím T.G.M. a Svatou Horou bude po celý den v provozu též turistický vláček.
Podrobnější program naleznete na internetových stránkách pořádající hudební skupiny Ginevra:
www.ginevra.cz
Klub vojenské historie Příbram
Více jak čtyřicet aktivních nadšenců vojenské historie i současnosti již dvacet let pořádá řadu
tematických akcí určených široké veřejnosti. Činnost klub je zaměřena na několik samostatných
sekcí. Hlavní sekcí je ukázka pěší čety Rudé armády z let 1943-45. Dále je v tomto klubu sekce
pěšího družstva německého Wehrmachtu z let 1938-1945. Obě sekce pěší doplňuje i sekce
motorizovaná obou zmíněných armád. Mimo těchto zaměření, však klub disponuje sbírkovým
fondem z období činnosti československých legií, Československé armády nebo Československé
lidové armády. Více informací o činnosti a akcích Klubu vojenské historie na:
www.kvhpribram.webgarden.cz
Hudební skupina Pe & Pe.
Pe & Pe – Dvojice zkušených muzikantů Petra Fabianová a Petr Ježek prezentující autorskou i
převzatou akustickou tvorbu s prvky folku, amerického bluegrassu i anglosaské tradice. Informace
o této skupině a ukázky z jejich tvorby naleznete na: www.peandpe.wbs.cz

Kudy kam v rámci oslav Dne železnice v Příbrami a Běhu Kovohutěmi

Upozornění:
Účastníci oslav Dne železnice v Příbrami jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů akce a
dopravce zajišťujícího provoz zvláštních vlaků. Pohyb účastníků je dovolen pouze po vyznačených
trasách nebo prostory přístupnými cestující veřejnosti. Vstup do kolejiště nebo svévolný výstup na
odstavená železniční vozidla je zakázán! Výstup a nástup cestujících u zvláštních vlaků je možný
pouze na pokyn dopravce. Za jízdy zvláštních vlaků je zakázáno vyklánět se z oken a svévolně
otevírat dveře vozů.
Jako předběžný návrh programu oslav Dne železnice v Příbrami zpracoval:
Švandelík Ondřej, předseda pořádajícího spolku RPD, tel: 725 397 434, 605 790 282
Příloha:
- Fotogalerie z loňského ročníku oslav Dne železnice v Příbrami
- Ekosběr zájmových odpadů, přehled odebíraných materiálů a podmínky
sběrové soutěže
- Pozvánka na Běh Kovohutěmi.

SBĚR ELEKTROODPADU VČETNĚ OSVĚTLOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGICKOU RECYKLACI

DO ELEKTROODPADU PATŘÍ:
velké a malé domácí spotřebiče
zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
spotřebitelská zařízení
elektrické a elektronické nástroje
hračky, vybavení pro volný čas a sporty
lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
přístroje pro monitorování a kontrolu
výdejní automaty
Konkrétně patří mezi elektroodpad např. televize, radiopřijímače, videa,
DVD přehrávače a další audio-vizuální zařízení, počítače, monitory, tiskárny, kopírky,
faxy, domácí elektrospotřebiče, telefony, mobily, fotoaparáty, hodinky, ruční nářadí či
elektrické hračky.
PROSTĚ VŠE, CO JE NA KABEL ČI BATERIE.
Osvětlovací zařízení jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení
pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky). Kovohutě také sbírají a recyklují
další odpady s obsahem rtuti.
Kovohutě Příbram také sbírají, vykupují a recyklují další odpady:
- olověné autobaterie a další odpady – výkup
- malé baterie = tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd. – sběr
- odpady s obsahem drahých kovů vč. autokatalyzátorů – výkup
- odpady z autovraků – olověné autobaterie, elektroodpad, autokatalyzátory.

Odebraný odpad bude ekologicky odvezen v 16:30 hod. přímým vlakem do Kovohutí.

12. kolo permanentní odpadové soutěže hned od 01. 09. 2016 do 31. 01. 2016.

