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Praha, 17. dubna 2014 

Parním vlakem na Knížecí Velikonoce na K řivoklát ě 

Milovníci železni ční nostalgie mohou o Velikonocích op ět vyrazit parními 
expresy na hrad K řivoklát. V rámci akce „Knížecí Velikonoce na K řivoklát ě“ 
budou vypraveny dva expresy, a to v sobotu 19. a v neděli 20. dubna. Cestující 
s platnými zpáte čními a rodinnými jízdenkami na tyto vlaky získají 
padesátiprocentní slevu ze vstupného do prohlídkové ho okruhu hradem. Krom ě 
Křivoklátu mohou cestující dojet až do cílové stanice  vlaku, Lužné u Rakovníka, 
kde se tento víkend otev ře po zimní p řestávce Železni ční muzeum Českých 
drah. Jízdenky a místenky na parní vlak je možné ko upit v p ředprodeji 
ve stanicích Praha Masarykovo nádraží a Praha-Braní k. 

Vlak sestavený z historických osobních voz ů a bufetového vozu poveze parní lokomotiva „Šlechti čna“. 

V bufetovém voze se mohou cestující občerstvit a zakoupit si upomínkový pohled „Výlet na Křivoklát“. Zpáteční 

jízdenka z Prahy na Křivoklát stojí 280 Kč, v prodeji budou také dětské a rodinné jízdenky. Cestující se 

zpátečními a rodinnými jízdenkami navíc získají 50% slevu  ze vstupného na prohlídkový okruh hradem. 

Parní vlak odjíždí z branického nádraží v sobotu a neděli vždy v 9:14, příjezd na Křivoklát je naplánován 

na 11:28. Zpět z Křivoklátu do Prahy odjede vlak v 16:02. Parním vlakem mohou cestující dojet až 

do Železni čního muzea ČD v Lužné u Rakovníka, kde bude o víkendu zahájena sezóna.  Muzeum bude 

po oba dva dny otevřeno od 9:30 do 17:00 hodin.  

Hrad Křivoklát ožije o Velikonocích řemeslnickým jarmarkem, kde si budou návštěvníci moci koupit tradiční 

řemeslné výrobky, obdivovat umění kejklířů a komediantů nebo si pochutnat na sladkostech, pečeném masu, 

medovině, svařeném vínu a pivu. Hrad bude o Velikonocích otev řen od 10:00 do 17:00 hodin.  

Jízdenky včetně místenek na parní vlaky lze zakoupit v předprodeji v mezinárodní pokladně na Masarykově 

nádraží denně od 8 do 18 hodin nebo v železniční stanici Praha-Braník od pondělí do čtvrtka od 7:00 do 16:20, 

v pátek a sobotu od 6:00 do 18:15 a v neděli od 6:00 do 14:55. 

Parní expresy na K řivoklát (19. a 20. 4. 2014) 

směr tam směr zpět 
příj. odj. 

žel. stanice 
příj. odj. 

 09:14 Praha-Braník 18:18  
09:26 09:29 Praha-Vršovice 17:59 18:06 
09:37 09:41 Praha-Smíchov 17:47 17:51 
10:15 10:54 Beroun 16:34 17:11 
11:28 11:31 Křivoklát 15:50 16:02 
11:51 12:22 Rakovník 15:19 15:35 
12:36  Lužná u Rakovníka  15:05 

 
 
 



 

Ceník jízdného v K řivoklátském expresu 
(19. a 20. 4. 2014) 

základní cena: 
základní zpáteční jízdné (Praha – Křivoklát a zpět) 280 Kč 

obchodní nabídky: 
rodinná zpáteční jízdenka (max. 2 dospělí a 2 děti 6 – 15 let) 570 Kč 
jednosměrná jízdenka Praha – Křivoklát nebo naopak 240 Kč 
jednosměrná jízdenka Křivoklát – Lužná u Rakovníka nebo naopak 
(prodej jen ve vlaku) 

60 Kč 

zpáteční jízdenka Křivoklát – Lužná u Rakovníka (prodej jen ve vlaku) 100 Kč 
děti 6 – 15 let 50 % sleva 
děti do 6 let (bez nároku na místo k sezení) zdarma 

 
Podrobnější informace k akci poskytnou zaměstnanci železniční stanice Praha-Braník (725 859 426, nebo 
pavlik@kcod.cd.cz) nebo KCOD Praha (972 241 629, lemberk@kcod.cd.cz). Informace o programu na hradě 
Křivoklát jsou k dispozici na stránkách www.krivoklat.cz. 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 

vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících. 


