Praha, 19. června 2013

Setkání rakousko-uherských parních lokomotiv
v Lužné u Rakovníka
Tuto sobotu a neděli 22. a 23. června pořádá Železniční muzeum Českých drah
v Lužné u Rakovníka mezinárodní setkání parních lokomotiv vyrobených v době
rakousko-uherské monarchie. Jedinečnými stroji na parní pohon se přijedou
pochlubit i hosté z Rakouska, Polska a Slovenska. Návštěvníci se mohou
dopravit do Lužné stylově parním vlakem, který bude odjíždět z pražského
hlavního nádraží v sobotu v 8:35 a z Masarykova nádraží v neděli v 8:10.
Milovníci historických vozidel se můžou těšit na lokomotivy 310.23 a 77.28 z Rakouska, polskou OI 12-7,
slovenskou 422.0108 a domácí 354.7152, 434.1100, 310.072, 313.432 a 354.195. Připravené budou také
prohlídky lokomotiv 300.619, 310. 076, 324.391 a M 124.001.
Program setkání rakousko-uherských parních lokomotiv
•
•
•
•

muzeum bude tuto sobotu a neděli otevřeno od 9:00 do 18:00 hod. Za zvýšené vstupné mohou využít
fotografové speciální fototermíny v sobotu a neděli mezi 8:00 a 9:00 a také v sobotu od 21:00 do 23:00.
kavalkáda 3 parních vlaků – vždy mezi 12:30 a 13:30 hod. v úseku Lužná u R. – Řevničov, návrat všech
vlaků společně, první vlak přepravuje cestující do Řevničova a zpět
z Prahy budou vypraveny parní vlaky, v sobotu ho poveze lokomotiva 310.23 a v neděli 477.043
po oba dny v 11:00 předvádění lokomotiv na točně

Jízdní řád parního vlaku Praha hl.n. – Lužná
u Rakovníka a zpět (sobota 22. května 2013)
směr tam
08:35
09:40
10:00
10:37

žel. stanice
Praha hl.n.
Hostivice
Kladno
Lužná u Rakovníka

směr zpět
17:35
17:07
16:47
16:00

Jízdní řád parního vlaku Praha Masarykovo n. –
Lužná u Rakovníka a zpět (neděle 23. května 2013)
směr tam
08:10
08:53
09:19
10:05

žel. stanice
Praha Masarykovo nádraží
Hostivice
Kladno
Lužná u Rakovníka

směr zpět
16:35
16:06
15:45
14:55

Jízdné v parním vlaku Praha – Lužná u Rakovníka
(22. a 23. května 2013)
trasa
z Prahy a Hostivice do Lužné u R. nebo naopak
(jednosměrná)
z Kladna do Lužné u R. nebo naopak (jednosměrná)
jízdné ve vlaku v kavalkádě do Řevničova a zpět
(bez ohledu na věk)

dospělí děti 6–15 let
120 Kč

60 Kč

80 Kč

40 Kč
100 Kč

Jízdenky na parní vlak bude prodávat přímo vlakový personál.
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Další akce v železničním muzeum v Lužné u Rakovníka v roce 2013
13., 20. a 27. července
27. července
3., 10., 17., 24. a 31. srpna
31. srpna
14. a 15. září
12. a 13. října

Kolešovka – společný projekt ČD a KHKD Praha
Parním vlakem do muzea k Berounce
Kolešovka – společný projekt ČD a KHKD Praha
Parním vlakem Z muzea do muzea
Model – víkend a Setkání lokomotiv T 478.1 a 2 (749, 751)
Poslední parní víkend v Železničním muzeu ČD, setkání motorových vozů

Otevírací doba Železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka v roce 2013
27. dubna – 31. května
1. června – 31. srpna
1. září – 28. října

soboty, neděle a svátky 9:30 – 17:00
úterý až neděle, svátky 9:30 – 17:00
soboty, neděle a svátky 9:30 – 17:00
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O společnosti České dráhy, a.s.
České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících.
Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské
dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické
jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.

