
 

S Hektorem do Zdic a Březnice 

 

 

V letošním roce se s příchodem turistické sezony otevřou již poosmé brány Výtopny Zdice, muzea 

historické železniční a silniční techniky. První dubnový víkend, tedy 6. a 7. dubna 2013, se tak opět ponese 

v duchu tradiční akce s bohatým doprovodným programem. Stejně jako každým rokem se i letos můžete těšit 

na zvláštní historický vlak, který v sobotu 6. dubna spojí Benešov u Prahy se Zdicemi a Březnicí. 

 

V čele Expresu Výtopna Zdice se objeví legendární motorová lokomotiva T 435.003, mezi drážními 

nadšenci známá jako Hektor. V soupravě vlaku bude kromě vozů pro přepravu cestujících řazen také plošinový 

vůz převážející dobové automobily, čímž si symbolicky připomeneme již čtyřicáté výročí jízdy prvního 

autovlaku v režii tehdejších Československých státních drah (ČSD). 

Po poledni se vlak vydá po části bývalé Rakovnicko-protivínské dráhy. Cílovou stanicí bude Březnice, kde 

bude předem přihlášeným zájemcům (informace níže) umožněna prohlídka známého zámeckého pivovaru 

Herold. Ti, kteří o prohlídku zájem nemají, mohou využít volného času například k prohlídce zdejšího zámku. 

 

Historie zámeckého pivovaru Herold se traduje až do roku 1506, z nějž pochází první 

písemná zmínka. Pivovar dodnes vaří své pivo tradiční technologií s vysokým podílem ruční 

práce. Jedinečnou chuť zajišťuje vlastní slad z humnové sladovny, kvalitní žatecký chmel, 

prvotřídní voda ze studny zámeckého parku, ale i láska k řemeslu a umění sládka. 

Pivovar Herold každoročně získává řadu ocenění v degustačních soutěžích. Nabízí 8 různých druhů piv.

 

Milým překvapením mohou být také chystané změny ve stálé expozici, kde byla původní vystavovaná hláska 

Čenkov upravena do diorámatu a kde se vám představí také vzorový byt z přelomu šedesátých a sedmdesátých 

let – pokoj, kde spatříte, co se tenkrát používalo ke každodenní potřebě v téměř každé rodině, chybět nebude 

ani rozečtené Rudé právo, stylová pivní lahev a další dobové předměty. 



V každou celou hodinu navíc vyjede historický autobus RTO na okružní jízdu mezi muzeem Výtopna Zdice a 

Armymuzeem Zdice. Na své si tak přijdou i milovníci techniky vojenské. První spoj jede v 9.00, poslední v 16.00, 

s návazným spojem na příjezd a odjezd zvláštního vlaku. 

Ochutnávka zlatavého moku z pivovaru Herold je samozřejmostí. Prostory muzea i vlaku oživí známá 

poberounská hudební skupina Třehusk. 

REZERVACE PROHLÍDKY PIVOVARU HEROLD 

saxi-doprava@seznam.cz 

Prohlídku zámeckého pivovaru Herold je třeba předem rezervovat prostřednictvím výše uvedené e-

mailové adresy. Ve zprávě, prosíme, uvádějte počet zájemců o prohlídku.  

 285 Kč – dospělí 

 150 Kč – děti 6-15 let, důchodci nad 60 let, držitelé průkazu ZTP/P 

 

 Uvedená cena zahrnuje zpáteční jízdenku Zdice – Březnice a prohlídku pivovaru Březnice. 

 Více informací poskytneme případně na telefonu 777 209 818. 

CENÍK OBYČEJNÉHO JÍZDNÉHO 

 

Zpáteční jízdné se vypočte jako dvojnásobek jízdného jednosměrného. 

Obyčejné jízdenky (tj. bez prohlídky pivovaru, z jakékoliv stanice) se prodávají ve vlaku po nástupu. 

JÍZDNÍ ŘÁD 

  EXPRES VÝTOPNA ZDICE   

 6:10  
 
↓ 

Benešov u Prahy  
 
↑ 

 
7:55 Praha hl.n. 
8:04 Praha-Smíchov 
8:55 Beroun 
9:06 Zdice 

   
 HEROLD EXPRES  
   

13:30 Zdice 18:17 
| Bratkovice 17:49 

14:09 Příbram 17:37 
| Tochovice 17:14 

14:30 Březnice 17:04 

 



Oficiální stránky Výtopny Zdice – www.saxi.cz 

 

Muzeum Výtopna Zdice přivítalo první návštěvníky již 

v květnu 2006 při příležitosti oslav 130. výročí tratě Zdice 

– Protivín. Letošní sezona  tak bude již osmá v pořadí. Mezi 

nejcennější exponáty, které si lze v naší muzejní expozici 

doslova osahat, patří například motorová lokomotiva BN 

60 z roku 1957, která je zástupkyní omezené série prvních 

motorových lokomotiv se znakem ČKD. Sbírku železničních 

vozidel pak dotváří množství historicky cenných 

nákladních vozů, motorové lokomotivy a zatím neprovozní 

lokomotiva parní. Součástí muzejní sbírky je i stálá 

expozice věnovaná historii železniční trati Zdice – Protivín. Muzejní expozice Výtopna Zdice je otevřena vždy 

první víkend v měsíci od dubna do října v době od 10.00 do 17.00 hodin. Zájemcům zde nabídneme mimo jiné 

upomínkové předměty s železniční tématikou a samozřejmě veškerý sortiment pohlednic a publikací vydaných 

SAXI. Více na www.saxi.cz.

 

 

http://www.saxi.cz/

