
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha 3. srpna 2011 

Parním vlakem na K řivo řezání na K řivoklát ě 

V sobotu 6. srpna vyjede parní express tažený rychl íkovou lokomotivou 

498.022 „Albatros“ z roku 1947 na 16. ro čník K řivo řezání, tradi čního 

řezbářského setkání zru čných řezbářů pod širým nebem na K řivoklát ě. 

Parní vlak, sestavený z historických voz ů a bufetového vozu, bude 

z Křivoklátu pokra čovat p řes Rakovník do Lužné u Rakovníka, kde si 

mohou zájemci prohlédnout železni ční muzeum Českých drah. Cestující 

s jízdenkami na parní vlak získají 50 % slevu na vs tupném na prohlídkový 

okruh hradem K řivoklát, v železni čním muzeu pak získají 20% slevu na 

vstupném. 

Křivo řezání 2011 je 16. ro čník setkání zru čných řezbářů. Stálá expozice řezbářských d ěl na téma 

„Staré pov ěsti české“  je na hradě umístěna v budově Purkrabství. Navštívit lze občerstvení v hradním 

šenku, je možné ochutnat teplou medovinu, svařené víno, domácí slivovici, opékanou slaninu, buřty, 

placky či turecký med. Program zpestří koncerty nebo pohádky pro malé i velké. Připraveny budou 

i ukázky volného létání dravců s aktivní účastní diváků. Cestující, kte ří předloží platné rodinné 

a zpáteční jízdenky na parní vlak obdrží 50% slevu vstupnéh o do prohlídkového okruhu hradem. 

V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka  je možné navštívit expozici o historii železnice 

v Čechách, rozsáhlou sbírku lokomotiv a železničních vozidel, modelové kolejiště a je zde provozní 

průmyslová úzkorozchodná železnice s parní lokomotivou. Podrobnosti o Železničním muzeu ČD a 

nové 3D průvodce interiéry muzejních lokomotiv jsou k dispozici na www.cdmuzeum.cz. 

V železničním muzeu lze získat 20% slevu na vstupném p ři předložení platné lepenkové 

jízdenky.  

 

Parní expres na K řivoklát (6. srpna 2011) 

směr tam směr zpět 

příjezd odjezd 
žel. stanice 

příjezd odjezd 

 9:06 Praha-Braník 17:56  

9:22 9:28 Praha-Vršovice 17:35 17:45 

9:34 9:37 Praha-Smíchov 17:24 17:27 

10:11 10:40 Beroun 16:34 16:50 

11:12 11:20 Křivoklát 15:50 16:02 

11:36 12:22 Rakovník 15:19 15:35 

12:36  Lužná u Rakovníka  15:05 



 

Jízdné v parním vlaku Praha – K řivoklát – Lužná u Rakovníka 

(6. srpna 2011) 

Základní cena: 

zpáteční jízdné Praha – Křivoklát a zpět 240 Kč 

Obchodní nabídky: 

jednosměrná jízdenka Praha – Křivoklát 200 Kč 

rodinná zpáteční jízdenka (max. 2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 490 Kč 

zpáteční jízdné Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět 100 Kč 

jednosměrná jízdenka Křivoklát – Lužná u Rakovníka 60 Kč 

děti 6 – 15 let sleva 50 % 

místenka (Praha – Křivoklát) 20 Kč 

 
K základní cen ě jsou uznávány slevy a doplatky – ZTP, d ěti, žáci, d ůchodci, psi, ro ční síťová 
jízdenka. D ěti ve v ěku 6 – 15 let mají 50 % slevu, d ěti do 6 let se p řepravují zdarma bez nároku 
na místo k sezení. K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody. Předprodej 
jízdenek a místenek je na nádraží Praha-Braník denně od 7 do 18 hodin. Nově se také dají zakoupit 
jízdenky na pražském Masarykově nádraží v mezinárodní pokladně od 8 do 18 hodin. 

 

Podrobnější informace k akci Vám poskytnou zaměstnanci Krajského centra osobní dopravy v Praze na 
telefonu 972 241 629, případně na e-mailové adrese lemberk@kcod.cd.cz nebo ve stanici Praha-
Braník na telefonním čísle 725 859 426, e-mailové adrese pavlik@zst.cd.cz, případně na pokladně na 
Masarykově nádraží 972 246 161. 

 
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 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. 
 


