KLUB DOPRAVNÍ HISTORIE

Štefánikova 11, Praha 5, tel. 2 5732 3918
IČO: 45242941

www.ddmpraha5.cz

Přihláška
k výletu do Rokytnice v Orlických horách a Žamberka – 6. 4. 2019
Sraz na odjezd: v prostoru před pokladnami Praha - hlavní nádraží v 6.45 hod.
Odjezd: v 7.06 hod. R 943 Hradečan
Přestupy: Hradec Králové hl.n. do Sp 1949, Doudleby nad Orlicí do Os 25227, Rokytnice
v Orlických horách do autobusu
Výstup: Žamberk,,Masarykovo nám. v 11.26 hod.
Program:
Rokytnice v Orlických horách: konec lokálky z Doudleb nad Orlicí (trať někdy označována jako
Orlickohorský semmering), fotografování ve stanici.
tografování ve stanici.
Žamberk: návštěva Muzea starých strojů a technologií, které působí v bývalé textilní továrně
Vonwiller, kde jsou jednotlivé expozice se zaměřením na různá odvětví historické techniky
a jejího vývoje. Největší díl činnosti muzea tvoří záchrana a renovace historické techniky.
Zaměřuje se na všechny typy parních strojů, lokomobil, lokomotiv, na staré motory, ať už
stacionární či převozné zemědělské, vozidla úzkorozchodných drah, historické obráběcí stroje,
případně i další zajímavé technické svědky naší minulosti.
V areálu jezdí úzkorozchodná dráha, kterou se svezeme – zvláštní jízda pro KDH.
Návrat do Prahy z Žamberka odj.15.26 hod. hod., přestupy Ústí nad Orlicí, příjezd do Prahy – hl.
nádraží R 864 Svitava v 18.04 hod., zde ukončení akce, rozchod.
Cena: 300,-Kč pro děti a mládež do 25 let, dospělí nad 26 let a do 64 let bez IN karty ČD =
650 Kč (s IN kartou dle jejího typu = sleva z celkové ceny).
Cena zahrnuje: jízdné vlakem Praha – Rokytnice v Orl. horách, dále autobusem do Žamberku
a zpět do Ústí nad Orlicí, odtud vlakem do Prahy, projížďku úzkou dráhou v areálu Muzea starých
strojů a technologií, místenky Praha – Hradec Králové, Ústí nad Orlicí – Praha hl. n., organizační
náklady akce
Cena nezahrnuje: úrazové pojištění, vstupné 30,-Kč do muzea v Žamberku (hradí si každý na
místě).
Stravování: z vlastních zdrojů.
Potřeby s sebou:průkazky na slevu jízdného – viz níže, blok, tužku (soutěž ve vlaku o ceny)
Účastníci ve věku 15 – 17 let žákovský nebo jiný oficiální průkaz s fotkou a daty dokladující
věk z důvodu slevy na jízdném, věková kategorie 18 – 25 let průkaz ISIC nebo žákovský
průkaz. Kdo nebude mít s sebou průkaz, bude muset při kontrole průvodčím doplatit
cenový rozdíl mezi slevou a standartní cenou – týká se věkové kategorie 18 – 25 let.
Poznámka: výlet je určen jen pro členy KDH a rodinné příslušníky. V průběhu výletu proběhne
dopravní soutěž o drobné ceny.
Přihlášky: závazně do 1. 4. 2019, 23.59 hod. /mailem, SMS, telefonem/ nebo do naplnění
kapacity výletu. Výlet se uskuteční při minimálním počtu 15 přihlášených zájemců.
Informace: L. Vaculín – 774 555 300, L. Pavlíková 778 545 793, DDM – 257 323 918
Způsob placení: zašlete na účet DDM u Fio banky P5 : 2700287734/2010 – upřesníme si.
Variabilní symbol Vám sdělí pí Pavlíková nebo p. Vaculín po přihlášení na výlet.
Doplňující informace:
Rokytnice v Orlických horách: Letohradskému občanskému sdružení se podařilo svými silami
opravit a zpřístupnit první, největší část budovy postavené již v roce 1906 - remizovací prostor pro

parní lokomotivy (remízu, malé depo). V tomto prostoru zřídili muzeum s expozicí věnovanou nejen
železniční trati Doudleby - Vamberk – Rokytnice, ale i k historii železnice v regionu Orlických hor.
Díky aktivnímu přístupu sdružení se podařilo zachránit nejen budovu, ale i mnoho cenných
exponátů, jako je parní lokomotiva 328.011, návěstidla, zabezpečovací zařízení a další exponáty.
Žamberk: v Muzeu je nejstarším strojem sbírek stabilní parní motor z roku 1875, využívající ke
svému pohonu acetylen. Mezi mnoha exponáty upoutá i replika nejstaršího českého parního
vozidla, který původně sestrojil v roce 1815 Josef Božek, dvě parní oračky nebo parní nákladní
vůz Škoda Sentinel.
Podle původní dokumentace vyrobili majitelé spolu s kotlárnou v Kolíně repliku německé parní
lokomotivy, která spolu s motorovou lokomotivou může jezdit v areálu Muzea
po úzkorozchodnuté železnici.. Na dvoře čeká na opravu také parníček z roku 1896, který
sloužil jako přívoz.

Závazná přihláška na výlet do Rokytnice v Orlických horách a Žamberka – 6. 4. 2019
JMÉNO……………………………………..…………………………………………………………. Datum narození……………………..

………………………………………………………………..

……………….

………………………………………………………………..

……………….

ADRESA:…………………………………………………………………………. Tel…………………..…………
Bereme na vědomí, že za bezpečnost dětí v průběhu zájezdu zodpovídají přítomní rodiče.
Závazně se přihlašujeme na výše uvedený zájezd a zavazujeme se uhradit cenu zájezdu dle výše
uvedených pokynů.
Storno podmínky od 20 dnů do 8 dnů před nástupem 50%, 7 a méně dnů nebo při nenastoupení na akci 100% ceny (při zajištění
náhradníka, hlášeném úraze nebo nemoci doložené potvrzením lékaře se storno poplatek neúčtuje).

Datum…………………

Podpis:………………………………

