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Praha, 20. �íjna 2010 

Poslední parní víkend v železni�ním muzeu �D 
v Lužné u Rakovníka 

Tuto sobotu a ned�li 23. a 24. �íjna vypraví �eské dráhy parní vlak 
s lokomotivou „Papoušek“ z Prahy do Lužné u Rakovníka, který symbolicky 
uzav�e letošní parní sezónu. Z Lužné mohou zájemci pokra�ovat jiným parním 
vlakem v �ele s lokomotivou „Všudybylka“ až do Kolešovic. V areálu muzea 
se na to�n� v hodinových intervalech a také ve ve�erních hodinách p�edvede 
lokomotiva „Mikádo“, p�edaná p�ed 40 lety Národnímu technickému muzeu 
v Praze. V provozu tu budou také další exponáty NTM: motorový v�z s parním 
pohonem M 124.0 „Komarek“ a úzkorozchodná parní lokomotiva POLDI �. 7. 
Parní jízdy, stálá výstava vozidel a doprovodné akce jsou p�ipraveny po oba 
dva víkendové dny. 

 
V parním vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka budou �azeny historické vozy 2. t�ídy a po oba dva dny 
ho poveze parní lokomotiva 477.043 zvaná „Papoušek“. Za jednosm�rné jízdné z Prahy do Lužné 
u Rakovníka zaplatí cestující 120 K�, v prodeji budou i zlevn�né jízdenky pro d�ti od 6 do 15 let. 
Jízdenky bude prodávat vlakový personál. 
 
„Z Prahy Masarykova nádraží vlak odjíždí v 8:10, p�íjezd do Lužné je naplánován p�t minut po desáté. Vlak 
zastaví po cest� v Dejvicích, Hostivici, Kladn�, Stochov�, Novém Strašecí a �evni�ov�,“ �íká František 
Kaplan z železni�ního muzea v Lužné u Rakovníka. „Komu nebude sta�it jízda do Lužné, m�že se odtud 
svézt až do Kolešovic, kam pojede z Lužné jiný parní vlak v �ele s lokomotivou �ady 354.195, zvanou 
»Všudybylka«. Ve vlaku budou �azeny historické vozy 3. t�ídy a bufetový v�z. Odjezd z Lužné bude p�esn� 
ve dvanáct, zp�t z Kolešovic pak ve �tvrt na dv�. P�ed p�íjezdem vlaku do Kolešovic ve 12:50 bude jako 
upomínka na události 2. sv�tové války proveden nálet na vlak rádiem �ízenými modely stíhacích letadel, 
dopln�ný pyrotechnickými efekty,“ dodává František Kaplan. Zájemci se mohou svézt také vlakem 
s motorovou lokomotivou T 458.1190 do Stochova, kde bude možné si b�hem pobytu vlaku ve stanici 
(od 13:03 do 13:18) prohlédnout prezidentskou �ekárnu T. G. Masaryka. Odjezd z Lužné bude v sobotu 
i ned�li ve 12:29. 
 
Depo historických vozidel v Lužné u Rakovníka ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze 
navíc p�ipravilo na tento víkend další lah�dku. U p�íležitosti 40. výro�í p�edání lokomotivy 387.043 
„Mikádo“ Národnímu technickému muzeu bude po oba dva dny zatopená lokomotiva p�edvedena 
v areálu luženského depa a v hodinových intervalech se oto�í na to�n�. „Železni�ním fotograf�m je 
ur�eno no�ní fotografování tohoto nádherného stroje, které se uskute�ní v sobotu 23. �íjna od 19.30 
do 21 hodin za zvýšené vstupné,“ dopl�uje František Kaplan a dodává: „Pokud si zájemci zakoupí takzvaný 
fotopas v cen� zvýšeného vstupného za 100 korun spolu s b�žným vstupným již v denní otevírací dob�, 
mohou nafotit železni�ní exponáty i v dob� mezi pátou a p�l osmou, kdy bude muzeum pro návšt�vníky 
s b�žnými vstupenkami uzav�eno. Fotopas pak bude platit i na no�ní fotografování. Fotograf�m se tak nabízí 
jedine�ná p�íležitost, jak nafotit um�lecké fotky bez p�ítomnosti ostatních nefotografujících návšt�vník�.“ 



 

 

Detailní informace jsou na www.cdmuzeum.cz. Muzeum bude mít otev�eno oba dny od 9:30 do 17:00 

hod., v sobotu navíc od 19:30 do 21 hod. (návšt�vníci s tzv. fotopasem mohou z�stat v areálu depa 

i mezi 17:00 a 19:30). 

 

Pravidelným vlakem levn�ji do areálu železni�ního muzea Lužná u Rakovníka 

Cestující, kte�í jsou držiteli In-karty nebo se prokáží jízdenkou �D v libovolné hodnot�, která bude 
použita k cest� do Lužné u Rakovníka v den návšt�vy muzea, si mohou zakoupit vstupenky do areálu 
muzea se slevou 20 %. Dosp�lí tak místo obvyklých 75 K� zaplatí jen 60 K�, d�ti od 6 do 15 let a d�chodci 
pak místo 45 K� jen 35 K�. Nabídka neplatí pro cestující s jízdenkami na historické vlaky. Tato nabídka je 
sou�ástí programu �D Bonus. 

 
Parní vlak Praha – Kladno – Lužná u Rakovníka 

(23. a 24. �íjna 2010) 
sm�r tam žel. stanice sm�r zp�t 

p�íjezd odjezd stanice p�íjezd odjezd 
 08:10 Praha Masarykovo nádraží 16:40  

08:24 08:27 Praha-Dejvice 16:22 16:24 
08:47 08:53 Hostivice 16:02 16:07 
09:07 09:17 Kladno 15:22 15:43 
09:31 09:34 Stochov 15:03 15:07 
09:43 09:48 Nové Strašecí 14:52 14:54 
09:54 09:56 �evni�ov 14:44 14:46 
10:05  Lužná u Rakovníka  14:35 

 
Parní vlak Lužná u Rakovníka – Kolešovice a zp�t 

(23. a 24. �íjna 2010) 
sm�r tam žel. stanice sm�r zp�t 

p�íjezd odjezd stanice p�íjezd odjezd 
 12:00 Lužná u Rakovníka 14:13  

12:08 12:23 Krupá 13:49 14:05 
12:37 12:40 Chráš�any 13:32 13:34 
12:46 12:47 Kn�ževes 13:25 13:26 
12:57  Kolešovice  13:15 

 
Zvláštní vlak s motorovou lokomotivou T 458.1190 
Lužná u Rakovníka – Stochov (23. a 24. �íjna 2010) 

tam žel. stanice zp�t 
12:29 Lužná u Rakovníka 13:57 
12:44 �evni�ov 13:44 
12:53 Nové Strašecí 13:30 
13:03 Stochov 13:18 

 



 

 

 
Jízdné b�hem posledního parního víkendu 

(23. a 24. �íjna 2010) 
trasa dosp�lí d�ti 6–15 let 
z Prahy Masarykova n., Prahy-Dejvic a  Hostivice do Lužné u Rakovníka 
nebo naopak (jednosm�rná) 120 K� 60 K� 

z Kladna a Stochova do Lužné u Rakovníka nebo naopak (jednosm�rná) 80 K� 40 K� 
z Nového Strašecí a �evni�ova do Lužné u Rakovníka 40 K� 20 K� 
Lužná u Rakovníka – Kolešovice (jednosm�rná) 40 K� 20 K� 
Lužná u Rakovníka – Kolešovice (zpáte�ní) 80 K� 40 K� 
Lužná u Rakovníka – Stochov (vlak s motorovou lokomotivou T 458.1190) 
(jednosm�rná) 40 K� 20 K� 

Lužná u Rakovníka – Stochov (vlak s motorovou lokomotivou T 458.1190) 
(zpáte�ní) 80 K� 40 K� 

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. 

 


