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Praha, 23. října 2018 

Parní vlak „Pocta první republice“ vyrazí 28. října 
z Prahy p řes Křivoklát do Lužné u Rakovníka 

České dráhy spole čně se Středočeským krajem p řipravily na sváte ční den 
28. října slavnostní jízdu parního vlaku „Pocta první re publice“. Vlak pojede 
z pražského hlavního nádraží p řes Beroun, K řivoklát a Rakovník do Lužné 
u Rakovníka a v jeho čele pojede parní lokomotiva „Šlechti čna“. Po trase vlaku 
bude p řichystán sváte ční program, který p řipomene 100. výro čí vzniku 
Československé republiky. Cestující se na n ěj můžou těšit na hrad ě Křivoklát, 
na rakovnickém nádraží, v železni čním muzeu Českých drah v Lužné 
u Rakovníka a také ve stanici Stochov. Tady bude ot evřená prezidentská 
čekárna a pojede sem z Lužné speciální vlak. 

„V ned ěli vyvrcholí oslavy významného a neopakovatelného v ýro čí. Uplyne 100 let od vzniku 
samostatného Československa. 28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich d ějin. St ředočeský 
kraj má za sebou celou řadu akcí, kterými si p řipomn ěl to, čím naše krásná zem ě za uplynulé století 
musela projít a jaké osudy si museli její ob čané prožít. Nebyla to jen Praha, která p ředstavuje symbol 
naší státnosti, ale zejména kraj st ředních Čech, který tvo řil pramennou studnici d ějům, jež naši státnost 
ovliv ňovaly. Tomu nejzajímav ějšímu z období deseti dekád od roku 1918 až 2018 se  věnoval projekt 
‚100 let české státnosti ve St ředočeském kraji‘. Publikaci, která v jeho rámci vznikla , chceme ve řejnosti 
během jízdy vlaku ‚Pocta první republice‘ p ředstavit,“ prozradila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava 
Pokorná Jermanová. 

„Celý letošní rok si p řipomínáme sté výro čí vzniku Československé republiky. Jako národní dopravce 
jsme už v jarních a letních m ěsících p řipravili řadu akcí v rámci vlastního projektu ‚100 let spolu‘ . Mezi ty 
největší pat řil ‚Prezidentský vlak‘, který jsme vypravili spole čně s Národním technickým muzeem. 
O sváteční ned ěli 28. října se řada vzpomínkových projekt ů propojí a pod hlavi čkou ‚1918 – 2018: 
Společné století‘ p řipomenou den, kdy p řesně před sto lety vznikl samostatný stát Čechů a Slovák ů,“ 
říká Michal Štěpán, náměstek generálního ředitele ČD pro obchod, a doplňuje: „O sváteční neděli společně se 
Středočeským krajem vypravíme parní vlak, který spojí významná místa spjatá nejen s českou historií, ale také 
s českou železnicí. Kromě parní jízdy se cestující mohou těšit na sváteční program na hradě Křivoklát, 
na rakovnickém nádraží, ale také v našem muzeu v Lužné u Rakovníka. Jiný parní vlak také pojede z Lužné 
do Stochova. Tady si cestující prohlédnou prezidentskou čekárnu, kde trávil čas T. G. Masaryk při svých 
cestách vlakem do Lán.“ 

Parní vlak bude odjíždět z pražského hlavního nádraží v 9:18, příjezd na Křivoklát je naplánován na 11:22, 
do Rakovníka v 11:46 a do cílové stanice Lužná u Rakovníka ve 12:33. Na zpáteční cestu z Lužné se vlak vydá 
v 15:48 a do Prahy hl.n. přijede v 18:46. 

Jízdenky je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, při nákupu v předprodeji je součástí 
jízdenky rezervace místa k sezení. Zpáteční jízdenka z Prahy do Lužné stojí 400 Kč, z Prahy na Křivoklát a zpět 
320 Kč. V prodeji budou také úsekové jízdenky mezi jednotlivými stanicemi. Děti, studenti do 26 let a senioři 
mají slevu 75 %. 



 

Jízdní řád parního vlaku ČD 
Praha hl.n. – Beroun – K řivoklát – Lužná u Rakovníka a zp ět 

(28. října 2018)  

tam zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 09:18 Praha hl.n 18:46  
09:26 09:27 Praha-Smíchov 18:27 *)  
10:03 10:35 Beroun 17:29 17:53 
11:22 11:29 Křivoklát 16:42 16:54 
11:46 12:21 Rakovník 16:01 16:23 
12:33  Lužná u Rakovníka  15:48 

Program v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka 
• výstava parních a dieselových lokomotiv a další exponáty 

• komentovaná prohlídka, hala oprav lokomotiv 

• modelové kolejiště, dětské hřiště 

• vyhlídkové jízdy úzkorozchodnou železnicí 

Program na K řivoklát ě 
• pocta tradicím první republiky 

• vystoupení skupiny Epydemye 

• dechový orchestr a lidová hudba 

• přehlídka veteránů 

• dobové stánky 

• vysazení lípy na nádvoří hradu 

Program na nádraží v Rakovníku 

• dobový fotoateliér 

• ochutnávka oblíbeného cukroví T. G. Masaryka  

• prvorepublikové šlágry 

Speciální vlak z Lužné u Rakovníka do Stochova 

V rámci oslav 100. výročí republiky se cestující v neděli 28. října svezou historickým vlakem také z Lužné 
u Rakovníka do Stochova a zpět. V jeho čele pojede parní lokomotiva 534.0323 „Kremák“. V době pobytu vlaku 
ve stanici Stochov bude zpřístupněn zdejší prezidentský salonek. Jednosměrná jízdenka bude stát 100 Kč, děti 
zaplatí 80 Kč. Jízdenky budou v prodeji přímo ve vlaku. 

Jízdní řád parního vlaku ČD 
Lužná u Rakovníka – Stochov a zp ět 

(28. října 2018)  

tam stanice zp ět 
11:00 Lužná u Rakovníka 13:58 
11:22 Řevničov 13:44 
11:33 Nové Strašecí 13:27 
11:48 Stochov 13:10 
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