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Praha, 3. května 2018 

Parní vlak ČD vyrazí na parní víkend 
v železni čním muzeu v Lužné u Rakovníka 

Tuto sobotu a ned ěli 5. a 6. kv ětna vypraví České dráhy parní vlak z pražského 
hlavního nádraží do Lužné u Rakovníka, kde bude p řipraven parní víkend 
v železni čním muzeu Českých drah. Milovníci železni ční historie si m ůžou oba 
dva dny naplánovat také krátký výlet parním z Lužné  do Rakovníka nebo 
v sobotu až do Žatce. 

Parní vlak do Lužné u Rakovníka vyjede v sobotu i v  neděli z pražského hlavního nádraží v 8:54  a pojede 
přes Zličín, Hostivici, Kladno a Stochov. Příjezd do Lužné u Rakovníka bude v 11:13. Zpět do Prahy se bude 
vlak vracet v 16:00, příjezd zpět na hlavní nádraží bude v 18:11. Během dne budou připravené také dvě jízdy 
z Lužné do Rakovníka a zpět, odjezdy budou vždy v 9:47 a 13:48. 

V sobotu 5. kv ětna  pojede z Prahy hl.n. do Lužné u R. lokomotiva 475.179 „Šlechtična“, která také poveze vlak 
z Lužné u Rakovníka do Žatce. Mezi Lužnou a Rakovníkem jsou plánované dvě jízdy tam a zpět, parní vlak 
potáhne lokomotiva 534.0323 „Kremák“. Vlak z Lužné do Prahy hl.n. pak poveze lokomotiva 477.043 
„Papoušek“. 

V neděli 6. kv ětna  pojede v čele vlaku z Prahy hl.n. do Lužné u Rakovníka lokomotiva 477.043 „Papoušek“. 
Mezi Lužnou a Rakovníkem pojede dvakrát tam a zpět vlak s lokomotivou 534.0323 „Kremák“ a z Lužné 
do Prahy pojede v čele vlaku lokomotiva 475.179 „Šlechtična“. 

Po oba víkendové dny se v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka uskuteční předvedení všech zúčastněných parních 
lokomotiv na točně, a to od 12:00 a od 15:00 hod. Zájemci se budou moci svézt po úzkorozchodné drážce nebo 
si prohlédnout výstavu železničních modelů a kolejišť v měřítku 0, H0 a TT. 

Jízdní řád parních vlak ů 
Praha – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník a zp ět 

(sobota a neděle 5. a 6. května 2018) 
tam stanice zpět 

 08:54  Praha hl.n.   18:11 
 09:27  Praha-Zličín   17:21 
 09:35  Hostivice   17:07 
 10:15  Kladno   16:50 
 10:47  Stochov   16:30 

09:47 11:13 13:48 Lužná u Rakovníka 10:54 14:54 16:00 
10:03  14:04 Rakovník 10:35 14:35  

 

Parní vlak Lužná u Rakovníka – Stochov a zp ět 
(sobota 5. května 2018) 

směr tam žel. stanice směr zpět 
13:14 Lužná u Rakovníka 15:33 
13:24 Krupá 15:26 
14:06 Žatec 14:37 

 



 

Jednosm ěrné jízdné b ěhem parního víkendu 
5. a 6. května 2018  

trasa dosp ělí děti 6–15 let  
z Prahy až  Hostivice do Lužné 
u Rakovníka nebo naopak 

160 Kč 100 Kč 

z Kladna a Stochova do Lužné 
u Rakovníka nebo naopak 

80 Kč 60 Kč 

Žatec – Lužná u Rakovníka nebo naopak 140 Kč 90 Kč 

 

Akce v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka v pr ůběhu roku 2018 

5. a 6. května Parní víkend v ČD Muzeu 

19. května Parním vlakem do Bochova (vlak Lužná u R. – Bochov a zpět) 
2. června Dětský den v železničním muzeu 

5. a 28. července Parním vlakem k Berounce (Lužná u R. – Beroun a zpět) 

7., 14., 21. a 28. července Kolešovka 2018, společný projekt KHKD a ČD 

15. a 29. července, 12. a 25. srpna  Z muzea do depozitáře NTM (vlak Lužná u R. – Chomutov a zpět) 

22. července, 5. a 19. srpna  Z depozitáře NTM do muzea (vlak Chomutov – Lužná u R. a zpět) 

5., 12., 19. a 26. srpna Kolešovka 2018, společný projekt KHKD a ČD 

15. září Parním vlakem do Kralovic (vlak Lužná u R. – Kralovice a zpět) 

6. a 7. řijna P arní víkend v Železničním muzeu ČD 

Otevírací doba ČD Muzea v Lužné u Rakovníka v roce 2018 

květen, září soboty, neděle a svátky 9:30 – 17:00 
červen úterý až pátek 9:30 – 15:00, soboty a neděle 9:30 – 17:00 
červenec, srpen  úterý až neděle 9:30 – 17:00 
říjen  soboty, neděle a svátky 9:30 – 15:00 
 
Podrobnosti o muzeu ČD v Lužné u Rakovníka jsou na webu www.cdmuzeum.cz a www.cd.cz/nostalgie. 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  
T: 972 232 299, 972 232 089  
hotline (nepřetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 

O spole čnosti České drahy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti téměř 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


