
             MIKULÁŠSKÉ JÍZDY 2012 V PRAZE 
České Dráhy, a.s. ve spolupráci se SŽDC státní organizací, společností ČD Cargo a DDM 
Prahy 5 připravily pro malé i velké zájemce tradiční jízdy parního vlaku s Mikulášem, které se 
v roce 2012 uskuteční v sobotu a v neděli 1. a 2. prosince. Parní vlak bude vždy po oba dny 
vyjíždět z nádraží Praha Braník a projede postupně několik tras po pražských tratích. Na 
sobotu je připravena i večerní jízda noční osvětlenou Prahou po „Pražském semmeringu“ 
zakončená v Braníku ohňostrojem. V parních vlacích bude procházet MIKULÁŠ se svoji 
družinou. Všechny hodné děti dostanou od Mikuláše malý dárek. Pro ty zlobivé má čert 
připraveno uhlí z lokomotivy. V čele parního vlaku vyjede parní lokomotiva řady 475.179 
(Šlechtična), která poveze  historickou  soupravu sestavenou z  vozů 2. a 3. třídy  včetně  

bufetového vozu, ve kterém můžete získat i pamětní list a příležitostné razítko. Jízdné pro dospělé osoby je v sobotu 
stanoveno na 180,- Kč. V neděli pak na 160,- Kč. Jízdenka pro děti od 6 do 15 let je za poloviční cenu. Místenka je 
v hodnotě 20,- Kč. Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení (místenku). Předprodej jízdenek 
a místenek je možný na Masarykově nádraží (tel.: 972 246 161) nebo nádraží Praha Braník (tel.: 725 859 426) a to denně 

od 8.00 do 18.00 hod. Další informace Vám rádi poskytneme na e-mailu: pavlikp@szdc.cz. Plakát bude zveřejněn na  
internetové adrese: parnijizdy.ic.cz                                  
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Braník odjezd 9:53 Braník odjezd 12:15 Braník odjezd 14.10 Braník odjezd 17:00 Braník odjezd 14:01 
Krč 10:01 Krč 12:24 Vršovice 14:27 Vršovice 17:16 Vršovice 14:15 

Vršovice 10:22 Vršovice 12:34 Hlavní nádraží 14:35 Smíchov sev.n. 17:32 Hlavní nádraží 14:22 

Smíchov 10:31 Hlavní nádraží 12:46 Holešovice př. 14:46 Zličín příjezd 17:56 Čakovice příj. 14:46 

Radotín příjezd 10:42 Libeň příjezd 12:54 Holešovice odj. 15:10 Zličín odjezd 18:21 Čakovice odj. 15:10 

Radotín odjezd 10:54 Libeň odjezd 13:06 Hlavní nádraží 15:26 Smíchov sev.n. 18:50 Braník příjezd 16:00 

Krč 11:16 Krč I Vršovice 15:34 Vršovice 19:00   

Braník příjezd 11:22 Braník příjezd 13:30 Braník příjezd 15:52 Braník příjezd 19:15   
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