
                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

 

 

Praha, Lužná u Rakovníka, 31. března 2011 

Železni ční muzeum v Lužné zahájí sezonu 
o Velikonocích 

Po zimní p řestávce se v sobotu 23. dubna op ět otev řou brány Železni čního 
muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Návšt ěvníci se mohou t ěšit 
na parní jízdy z Lužné do Nižboru, Stochova, Rakovn íka a Chomutova, 
o prázdninových sobotách pojedou  pravidelné parní vlaky na trati Krupá – 
Kolešovice a n ěkolik historických souprav vypraví České dráhy do Lužné 
už z Prahy. Nejv ětší železni ční muzeum v České republice loni navštívilo 
na 35 tisíc lidí. 

„Školní skupiny a návšt ěvníci s jízdenkou nebo In-kartou Českých drah u nás dostanou slevu 

na vstupném,“  říká vrchní přednosta Depa historických vozidel ČD Jindřich Rachota. „Otev řeno máme 

až do konce října. Na ja ře a na podzim vždy o víkendech a o svátcích, od června do srpna pak 

každý den krom ě pond ělka.“ Muzeum se nachází v těsné blízkosti stanice Lužná u Rakovníka 

a nejrychlejším spojením z Prahy jsou rychlíky do Rakovníka. 

S vystavováním historických vozidel začali v Lužné v roce 1997 členové několika dobrovolných spolků, 

o dva roky později převzaly provoz expozice České dráhy. Místo nebylo zvoleno náhodně, původně zde 

totiž fungovala výtopna Buštěhradské dráhy s rozsáhlým provozním zázemím. V sou časné dob ě je 

v muzeu vystavena stovka historických železni čních vozidel.  „Mezi zdejší unikáty pat ří lokomotiva 

zvaná Mikádo nebo parní v ůz Komárek, na který se k nám jezdí dívat p ůlka Evropy. Sbírka se 

přitom stále rozr ůstá a také letos chystáme pro návšt ěvníky p řekvapení v podob ě několika 

novinek a nových p řírůstků do sbírek,“  doplňuje Jindřich Rachota. 

Letos chystá Depo historických vozidel zhruba desítku akcí, které v létě opět doplní víkendové parní vlaky 

na trati Krupá – Kolešovice, kde skončil pravidelný provoz vlaků ČD na konci roku 2006. „Mezi 

nejzajímav ější akce bude ur čitě patřit setkání parních lokomotiv k 140. výro čí nádraží a depa 

v Lužné spojené s možností no čního fotografování, modelá řský víkend, setkání Brejlovc ů, nebo 

třeba parní jízda do železni čního depozitá ře Národního technického muzea v Chomutov ě,“  uzavírá 

Jindřich Rachota. 

Podobné informace, fotografie a další zajímavosti o Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka najdete 

na www.cdmuzeum.cz. 



 

Významné akce Železni čního muzea Lužná u Rakovníka v roce 2011  
datum název akce Trasa parních vlak ů 

14. – 15. 5. 2011 
První parní víkend v Železničním muzeu 
ČD 

Praha Masaryk. nádr. – Lužná u R. a zpět, 
Lužná u Rak. – Stochov a zpět 

28. 5. 2011 Dětský den v železničním muzeu 
Louny – Postoloprty – Žatec – Lužná u R. 
a zpět 

18. – 19. 6. 2011 
140 let železnice v Lužné u Rakovníka – 
Setkání parních lokomotiv 

Praha – Lužná u R. a zpět, 
zvláštní vlaky na setkání parních lokomotiv 
a parní vlaky v okolí muzea 

9. 7.– 27. 8. 2011 
(o sobotách) 

Kolešovka – prázdninové jízdy 
do Kolešovic a Kněževsi 

Lužná u R. – Krupá – Kolešovice a zpět 

30. 7. 2011 
Parním vlakem z muzea k Berounce a za 
skleněným slonem 

Lužná u R. – Rakovník – Nižbor a zpět 

27. 8. 2011 
Parním vlakem na rozloučení s 
prázdninami a na Berounku za Kelty 

Lužná u R. – Rakovník – Nižbor a zpět 

10. 9. 2011 
Parním vlakem „z muzea do muzea“ – 
výlet parním vlakem do depozitáře NTM v 
Chomutově 

Lužná u R. – Žatec – Chomutov a zpět 

24. a 25. 9. 2011 „Model-víkend“ a setkání T 478.3 
Lužná u R. – Řevničov – Rakovník – 
Krupá – Lužná u R. 

15. a 16. 10. 2011 Poslední parní víkend v ŽM ČD 
Praha Masaryk. nádr. – Lužná u R. a zpět, 
Lužná u R. – Kolešovice a zpět   

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, 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. 


