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Praha, 14. �íjna 2010 

Parním vlakem z Prahy na K�ivoklání 
a do železni�ního muzea v Lužné u Rakovníka 

Tuto sobotu a ned�li 16. a 17. �íjna mohou milovníci šermu, �emesel a hudby 

vyrazit parním vlakem z Prahy na tradi�ní K�ivoklání. Parní expres na 

K�ivoklát sestavený z historických voz� poveze známá lokomotiva „Albatros“ 

(498.022) z roku 1947. Cílovou stanicí vlaku bude Lužná u Rakovníka, kde si 

cestující prohlédnou železni�ní muzeum. Sou�ástí parního vlaku bude také 

bufetový v�z, kde se mohou cestující ob�erstvit a koupit si upomínkové 

p�edm�ty. 

 
„Parní vlak odjede z Prahy-Braníka v 9:20, p�íjezd na K�ivoklát je naplánován v 11:49 a do Lužné ve  
12:50. Zp�t z Lužné se bude vracet v 15:05, odjezd z K�ivoklátu bude v 16:02,“ �íká Petr Pavlík, který 
jízdu vlaku spoluorganizuje. „Sobotní vlak bude pro velký zájem sestaven z jedenácti historických 
voz�. Zájemc�m, kte�í si ješt� nekoupili jízdenky, doporu�ujeme ned�lní jízdu.“ Za zpáte�ní jízdenku 
z Prahy na K�ivoklát zaplatí dosp�lý cestující 240 korun, d�ti od 6 do 15 let pojedou za polovinu. V prodeji 
bude také rodinná zpáte�ní jízdenka pro 2 dosp�lé a 2 d�ti od 6 do 15 let za 490 korun. Ve vlaku budou 
v prodeji také jízdenky pro úsek z K�ivoklátu do Lužné u Rakovníka 

Parní vlak bude sestaven z historických voz� v�etn� vozu bufetového.  Krom� ob�erstvení zde bude 
v prodeji i pam�tní pohled „Výlet na K�ivoklát“ s pam�tním razítkem vydaným u p�íležitosti parní 
jízdy. P�edprodej jízdenek a místenek (pro úsek Praha – K�ivoklát) probíhá v železni�ní stanici Praha Braník  
denn� od 7 do 18 hodin. Jízdenky bez místenek a jízdenky pro úsek K�ivoklát – Lužná u Rakovníka je 
možno zakoupit p�ímo ve vlaku u pr�vod�ích. Rezervace jízdenek a místenek není možná. 

B�hem celého víkendu je na K�ivoklátu p�ipraven bohatý program. K vid�ní budou šermí�ské turnaje, 
hudební a divadelní vystoupení. Sv�j um p�edvede také mistr poprav�í. Ke K�ivoklání neodmysliteln� 
pat�í také �emeslnický jarmark. Zastoupeni budou mist�i ková�i, hrn�í�i, sklá�i, �ezbá�i, koželuhové, tkalci, 
košíká�i nebo sví�ká�i. V n�kolika tavernách je možné ochutnat teplou medovinu, sva�ené víno, domácí 
slivovici, opékanou slaninu, bu�ty, placky �i turecký med. 
 
Parní vlak je zárove� možné využít k návšt�v� Železni�ního muzea �D v Lužné u Rakovníka, kde si 
návšt�vníci prohlédnou stálou výstavu parních lokomotiv a historických vozidel, modelovou 
železnici nebo expozici historické železni�ní techniky. 



 

 

 
Parní vlak Praha – K�ivoklát – Lužná u Rakovníka 

(16. a 17. �íjna 2010) 
sm�r tam žel. stanice sm�r zp�t 

9:20 Praha-Braník 17:56 
9:35 – 9:47 Praha-Vršovice 17:41 
9:53 – 10:01 Praha-Smíchov 17:29 
10:35 – 11:08 Beroun 16:34 – 16:55 
11:49 – 11:59 K�ivoklát 15:50 – 16:02 
12:15 – 12:36 Rakovník 15:19 – 15:35 

12:50 Lužná u Rakovníka 15:05 

 

 

Jízdné v parním vlaku 
Praha – K�ivoklát – Lužná u Rakovníka 

(16. a 17. �íjna 2010) 
Praha – K�ivoklát (zpáte�ní) 240 K� 
Praha – K�ivoklát (jednosm�rná) 200 K� 
Rodinná zpáte�ní jízdenka Praha – K�ivoklát 
(2 dosp�lí a 2 d�ti 6 – 15 let) 490 K� 

K�ivoklát – Lužná u Rakovníka (zpáte�ní) 100 K� 
K�ivoklát – Lužná u Rakovníka (jednosm�rná) 60 K� 
místenka 20 K� 
d�ti 6 – 15 let sleva 50 % 
d�ti do 6 let zdarma 

 

Podrobné informace o K�ivoklání a cenách jízdného v parním vlaku jsou k dispozici na stránkách 

www.cd.cz v sekci Tipy na cesty, na telefonech 972 228 101, 972 228 853 nebo na www.krivoklat.cz. 

 

Petr Pošta 
tiskové odd�lení �D 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do 

zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 


