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KKOOLLEEŠŠOOVVKKAA  22001122  
MUZEJNÍ PROVOZ 

 

Ruční česání chmele do věrtelů se stalo minulostí stejně jako 
pravidelné parní vlaky. Právě lokálka Krupá – Kolešovice prochází řadou 
chmelnic a Kněževsí, která byla o sklizních domovem tisíců česáčů 
chmele. Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým parním 
vlakem okusit romantiku Starců na chmelu. 

 

V Kněževsi můžete navštívit výstavu historických drážních vozidel 
a exponátů Klubu historie kolejové dopravy a v Lužné u Rakovníka si 
nenechte ujít prohlídku Železničního muzea ČD. 
 

JÍZDNÍ ŘÁD HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ 
 

VVVVlaklaklaklakyyyy tam tam tam tam    Železniční stanice / zastávkaŽelezniční stanice / zastávkaŽelezniční stanice / zastávkaŽelezniční stanice / zastávka    Vlaky zpětVlaky zpětVlaky zpětVlaky zpět    
09:52 13:49 odj. Lužná u Rakovníka příj. 12:43 16:46 
10:00 13:57 příj. odj. 12:35 16:38 
10:10 14:07 odj. 

Krupá 
příj. 12:25 16:22 

10:20 14:17 ↓ Olešná u Rakovníka ↑ 12:15 16:12 
10:25 14:22 ↓ Chrášťany zastávka ↑ 12:10 16:07 
10:31 14:28 příj. odj. 12:03 16:00 
10:32 14:29 odj. 

Kněževes 
příj. 11:03 15:00 

10:35 14:32 ↓ Přílepy ↑ 11:00 14:57 
10:42 14:39 příj. Kolešovice odj. 10:52 14:49 
 

JEDE V SOBOTU: 7 • 14 • 21 • 28. července, 4 • 11 • 18 • 25. srpna 2012 
 

• Jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích historických parních vlaků. 
• V uvedených historických parních vlacích neplatí žádné slevy ani jízdní výhody. 
• Přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma ! 
 
Jízdenka tam nebo zpět 70,- Kč, zvýhodněná zpáteční jízdenka 120,- Kč * Děti do 10 
let a důchodci poloviční jízdné * Zvýhodněná zpáteční rodinná jízdenka (2 dospělí a 2 
děti do 10 let) 300,- Kč 

 

Projekt KOLEŠOVKA podporují: 
 

Středočeský kraj * HERKULES KHKD s.r.o. 
České dráhy, a.s. - Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka  

Klub historie kolejové dopravy * Rakovnicko o.p.s. 
Svazek měst a obcí Rakovnicka * Mikroregion Kněževes 

Městys Kněževes * Obec Kolešovice 
 


