
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 

 

 

 Praha, Lužná u Rakovníka, 12. října 2011 

Poslední parní víkend v železni čním muzeu ČD 
v Lužné u Rakovníka  

O tomto víkendu 15. a 16. října po řádá Železni ční muzeum ČD v Lužné 
u Rakovníka tradi ční akci Poslední parní víkend. Z Prahy do Lužné a z pět 
pojede v sobotu i ned ěli parní vlak v čele s lokomotivami „Albatros“ 
a „Papoušek“. Z Lužné u Rakovníka pojede další parn í vlak do Kolešovic. Tento 
vlak povezou parní lokomotivy Klubu historie kolejo vé dopravy (KHKD). 
V luženském muzeu bude v provozu motorový v ůz s parním pohonem 
„Komarek“ a také úzkorozchodná parní lokomotiva POL DI č. 7. K vid ění bude 
i zahradní železnice s modely Čiernohronské železnice, výstava parních 
lokomotiv a ostatních vozidel ze sbírky KHKD. Muzeu m bude otev řeno od 9:30 
do 17:00 hod. 

 
V sobotu 15. října bude parní vlak za čínat na pražském hlavním nádraží, odkud bude odjížd ět v 8:20. 
Parní lokomotiva „Albatros“ (498.022) poveze vlak p o trati Pražského Semmeringu p řes Hostivici 
do Kladna. Tady doplní „Albatros“ druhá lokomotiva,  zvaná „Papoušek“ (477.043), a spole čně pojedou 
přes Stochov, Nové Strašecí a Řevničov až do Lužné. Sem dorazí v 10:05. Z Lužné zpět do Prahy hl.n. 
bude vlak odjíždět v 16:03. Také tento vlak poveze „Albatros“ a v úseku Lužná – Kladno ho opět doplní 
„Papoušek“. Do Prahy hl.n. vlak dorazí v 17:59. 

Nedělní parní vlak do Lužné bude za čínat na Masarykov ě nádraží.  Odjíždět odtud bude v 8:15 a dále 
pojede po trase přes Kralupy nad Vltavou, Otvovice, Kladno a Nové Strašecí. Vlak opět poveze „Albatros“, 
který v Kladně doplní „Papoušek“ („Albatros“ odtud pojede „na postrku“). Příjezd do Lužné bude v 10:41. Zpět 
do Prahy pojede vlak stejně jako v sobotu, tedy z Lužné v 16:03 a po trase Pražského Semmeringu. V úseku 
mezi Lužnou a Kladnem poveze vlak „Albatros“ s motorovou lokomotivou „brejlovec“ T 478.3101 na postrku. 

Jednosměrná jízdenka z Prahy do Lužné u Rakovníka nebo zpět bude stát 120 korun, děti od 6 do 15 
let zaplatí polovinu. V prodeji budou také jízdenky pro kratší úseky. Jízdní doklady bude prodávat přímo 
vlakový personál. 

Z Lužné mohou vyrazit zájemci v 11:40 dalším parním  vlakem do Kolešovic.  Tento vlak povezou parní 
lokomotivy Klubu historie kolejové dopravy – v sobotu lokomotiva „Sedmička“ (354.7152) a v neděli lokomotiva 
„Němka“ (555.0153). Návrat zpět do Lužné je plánován na 14:10. Cestující tak budou mít před odjezdem zpět 
do Prahy dostatek času na prohlídku železničního muzea. Jízdné z Lužné do Kolešovic a zpět bude stát 
80 korun, děti zaplatí polovinu. 

V železničním muzeu ČD v Lužné u Rakovníka bude v provozu unikátní motor ový v ůz s parním 
pohonem „Komarek“ (M 124.001) a úzkorozchodná parní  lokomotiva POLDI č. 7. Oba tyto exponáty 
jsou v majetku Národního technického muzea. Zájemci  si budou moci prohlédnout také zahradní 
železnici s modely Čiernohronské železnice Petra Nevšímala, výstavu par ních lokomotiv a ostatních 
vozidel ze sbírky Klubu historie kolejové dopravy. 

 



Parní vlak Praha hl.n. – Lužná u Rakovníka a zp ět 
(15. a 16. října 2011) 

tam (Sp 1796) 
v sobotu 

stanice 
zpět (Sp 1797) 

v sobotu i ned ěli  
příj. odj.  příjezd odjezd 

 08:20 Praha hl.n. 17:59  
08:53 08:55 Hostivice 17:03 17:11 
09:10 09:17 Kladno 16:47 16:49 
09:31 09:34 Stochov 16:30 16:32 
09:43 09:48 Nové Strašecí 16:20 16:21 
09:54 09:56 Řevničov 16:12 16:15 
10:05  Lužná u Rakovníka  16:03 

Vozidla 

Sp 1796 (tam)  

v sobotu: 498.022 (Praha hl.n. – Kladno), 477.043 + 498.022 (Kladno 
– Lužná u Rakovníka) 

Sp 1797 (zpět) 

v sobotu: 477.043 a 498.022 (Lužná u Rakovníka – Kladno), 498.022 
(Kladno – Praha hl.n.) 

 v neděli: 498.022 + postrk T 478.3101 (Lužná u Rakovníka – 
Kladno), 498.022 (Kladno – Praha hl.n.) 

 

Parní vlak Sp 1796 Praha Masaryk n. – Lužná u R.  
(v neděli 16. října) 

žel. stanice příj. odj. 

Praha Masarykovo nádraží  08:15 
Kralupy nad Vltavou 08:44 08:46 
Otvovice 08:52 09:01 
Kladno-Ostrovec 09:23 09:37 
Kladno 09:43 09:51 
Stochov 10:15 10:16 
Nové Strašecí 10:25 10:26 
Řevničov 10:31 10:33 
Lužná u Rakovníka 10:41  

Vozidla 

Sp 1796 (tam) 

v neděli: 498.022 (Praha Masarykovo nádr. – Kladno), 477.043 + 
postrk 498.022 (Kladno – Lužná u Rakovníka) 

 

Parní vlak Lužná u Rakovníka – Kolešovice 
(15. a 16. října 2011) 

tam zpět 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 

 11:40 Lužná u Rakovníka 14:10  

11:48 11:51 Krupá 13:57 14:02 
12:00 12:01 Olešná u Rakovníka 13:46 13:47 
12:05 12:06 Chrášťany 13:41 13:42 
12:12 12:13 Kněževes 13:25 13:35 
12:15 12:16 Přílepy 13:21 13:22 
12:23  Kolešovice  13:14 

Vozidla: 354.7152 (sobota), 555.0153 (neděle) 



 
 

Jízdné b ěhem posledního parního víkendu 
(15. a 16. října 2011) 

trasa dosp ělí děti 6–15 let  
z Prahy Masarykova n., Prahy hl.n., Hostivice, Kralup nad Vltavou 
a Otvovic do Lužné u Rakovníka nebo naopak (jednosměrná) 

120 Kč 60 Kč 

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

80 Kč 40 Kč 

z Nového Strašecí a Řevničova do Lužné u Rakovníka nebo naopak 
(jednosměrná) 

40 Kč 20 Kč 

Lužná u Rakovníka – Kolešovice (jednosměrná) 40 Kč 20 Kč 
Lužná u Rakovníka – Kolešovice (zpáteční) 80 Kč 40 Kč 

Detailní informace o muzeu Českých drah jsou na www.cdmuzeum.cz. Muzeum bude mí t otev řeno oba 
dny od 9:30 do 17:00 hod. 

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. 


