
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 11. května 2011 

Na První parní víkend v železni čním muzeu ČD 
v Lužné u Rakovníka vyjedou parní vlaky 

Tuto sobotu a ned ěli 14. a 15. kv ětna vypraví České dráhy parní vlak v čele 
s lokomotivou 498.022 „Albatros“ z Prahy do Lužné u  Rakovníka, kde 
prob ěhne „První parní víkend“. Milovníci železni ční historie mohou oba dva 
dny pokra čovat tímto vlakem až do Žatce nebo vyrazit jiným pa rním vlakem, 
vedeným lokomotivou 354.195 „Všudybylka“, na krátký  výlet z Lužné 
do Stochova. V areálu muzea bude v provozu parní mo torový v ůz Komarek, 
úzkorozchodná lokomotiva POLDI č. 7 a modelové kolejišt ě, ve Stochov ě 
bude otev řen prezidentský salonek Tomáše Garrigue Masaryka. C estující s In-
kartou nebo jízdenkami ČD mohou navštívit areál železni čního muzea se 
slevou 20 %. 

Parní vlak z Prahy do Lužné u Rakovníka, sestavený z historických voz ů 2. třídy a bufetového vozu, 
poveze oba dva dny rychlíková lokomotiva „Albatros“  (498.022). Za jednosm ěrné jízdné z Prahy 
do Lužné u Rakovníka nebo naopak zaplatí cestující 120 Kč, v prodeji budou i zlevn ěné jízdenky 
pro d ěti od 6 do 15 let. 
 
„Vlak bude odjíždět oba dva dny z Prahy Masarykova nádraží v 8:10. Příjezd do Lužné u Rakovníka je 
naplánován pět minut po desáté hodině. Zastavovat bude v Bubnech, Dejvicích, Veleslavíně, Hostivici, 
Kladně, Stochově, Novém Strašecí a Řevničově. Zpět do Prahy se pak bude vracet pět minut po půl třetí,“ 
vysvětluje František Kaplan z Depa historických vozidel v Lužné u Rakovníka. „V půl jedenácté se tato parní 
souprava vydá na vyhlídkovou cestu do Žatce a zpět. Zpáteční jízdenka bude stát 150 korun, děti od 6 do 15 
let zaplatí polovinu.“ 
 
Komu nebude sta čit jízda do Lužné u Rakovníka, m ůže se v sobotu i ned ěli svézt jiným parním 
vlakem v čele s lokomotivou „Všudybylka“ (354.195) do Stochov a, kde bude pro ve řejnost 
zpřístupn ěný nádražní salonek Tomáše Garrigue Masaryka. „Odjezd do Stochova bude z luženského 
nádraží v půl jedné, příjezd do Stochova je plánován na 13:03. Zpět do Lužné se bude vracet ve 13:18.“ 
 
Jízdenky do všech t ěchto parních vlak ů bude prodávat vlakový personál. D ěti do 6 let cestují t ěmito 
vlaky bezplatn ě bez nároku na vlastní místo k sezení. 

Atrakce v železni čním muzeu v Lužné u Rakovníka 

V železničním muzeu si návštěvníci prohlédnou stálou výstavu parních lokomotiv a historických voz idel, 
modelovou železnici nebo expozici historické železn iční techniky.  Letošní novinkou je expozice 
„Masaryk a železnice“  o cestách našeho prvního prezidenta, při kterých používal právě železnici. Výstava 
byla připravena ve spolupráci s pobočkou Muzea T.G.M. v Lánech a je instalována v části modelářské 
expozice. Po oba dva dny bude v provozu parní motorový vůz M 124.001 Komarek,  úzkorozchodná parní 
lokomotiva POLDI č. 7 (obojí zapůjčilo Národní technické muzeum v Praze), modelové kolejišt ě a zahradní 
modelová železnice.  Muzeum je v květnu otevřeno o víkendech a svátcích od 9:30 do 17:00 hod. 

V neděli od 15 do 17 hodin proběhne v areálu muzea výstavka automobil ů Porsche,  pořádaná Porsche 
Clubem Česká republika při příležitosti propagační jízdy členů klubu se svými vozidly. K vidění bude necelá 
dvacítka vozů této značky. 



Sleva na vstupném do areálu muzea v Lužné u Rakovní ka 

Cestující, kte ří jsou držiteli In-karty nebo se prokáží jízdenkou ČD v libovolné hodnot ě, která bude 
použita k cest ě do Lužné u Rakovníka v den návšt ěvy muzea, si mohou zakoupit vstupenky do areálu 
muzea se slevou 20 %. Dospělí tak místo obvyklých 75 Kč zaplatí jen 60 Kč, děti od 6 do 15 let a důchodci 
pak místo 45 Kč jen 36 Kč. Nabídka neplatí pro cestující s jízdenkami na historické vlaky. 

Podrobnosti o akci jsou na www.cdmuzeum.cz  a www.cd.cz. 

Parní vlak Praha – Kladno – Lužná u Rakovníka 
(14. a 15. května 2011) 

směr tam žel. stanice směr zpět 

příjezd odjezd  stanice příjezd odjezd 
 08:10 Praha Masarykovo nádraží 16:40  

08:14 08:19 Praha-Bubny 16:32 16:36 
08:24 08:27 Praha-Dejvice 16:24 16:27 
08:35 08:39 Praha-Veleslavín 16:16 16:19 
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 Řevničov 14:44 14:46 
10:05  Lužná u Rakovníka  14:35 

 

Parní vlak Lužná u Rakovníka – Žatec a zp ět 
(14. a 15. května 2011) 

směr tam žel. stanice směr zpět 

10:30 Lužná u Rakovníka 13:14 
11:19 Žatec 12:30 

 

Parní vlak Lužná u Rakovníka – Stochov a zp ět 
(14. a 15. května 2011) 

směr tam žel. stanice směr zpět 

12:29 Lužná u Rakovníka 13:57 
12:44 Řevničov 13:44 
12:53 Nové Strašecí 13:30 
13:03 Stochov 13:18 

 

Jízdné b ěhem Prvního parního víkendu 
(14. a 15. května 2011) 

trasa dosp ělí děti 6 – 15 
let 

z Prahy Masarykova n., Buben, Dejvic, Veleslavína a Hostivice 
do Lužné u Rakovníka nebo naopak (jednosměrná) 

120 Kč 60 Kč 

z Kladna a Stochova do Lužné u Rakovníka nebo naopak 
(jednosměrná) 

80 Kč 40 Kč 

z Nového Strašecí a Řevničova do Lužné u Rakovníka 40 Kč 20 Kč 
Lužná u Rakovníka – Žatec (jednosměrná) 80 Kč 40 Kč 
Lužná u Rakovníka – Žatec (zpáteční) 150 Kč 80 Kč 
Lužná u Rakovníka – Stochov (jednosměrná) 40 Kč 20 Kč 
Lužná u Rakovníka – Stochov (zpáteční) 80 Kč 40 Kč 

 
Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

hotline tiskového odd ělení ČD: 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  
 



 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 

 

 


