
Výlet parním vlakem na Křivoklát na KŘIVOKLÁNÍ 
a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka 

 
V sobotu a v neděli 13. a 14.řijna 2007 vyjede v  9.24 hod. 
z Prahy Braníka rychlíková lokomotiva ALBATROS 
(498.022) z roku 1947 v čele parního expresu na akci 
KŘIVOKLÁNÍ na hradě Křivoklát. Příjezd na Křivoklát je 
plánován v 11.42 hod. Parní vlak bude z Křivoklátu 
pokračovat přes Rakovník do železničního muzea v Lužné 
u Rakovníka kam přijede ve 12.30 hod. 
Křivoklání 2007 je mezinárodním festivalem šermu, písní a 
divadla. Je přehlídkou především středověkých soubojů, 
dobové hudby a ukázkou středověkých řemesel. Celou 
akci pořádá hrad Křivoklát ve spolupráci s profesionálními 
šermíři agentury MERLET. K vidění budou šermířské 
turnaje, hudební vstupy a nebude chybět ani zevrubný 
popis mučících metod a poprav, které návštěvníkům osvětlí 
sám Mistr popravčí.  
Ke Křivoklání patří neodmyslitelně také řemeslnický 

jarmark. K vidění budou mistři kováři, hrnčíři, skláři, řezbáři, koželuhové, tkalci, košíkáři či svíčkáři. Zkusit si můžete střelbu 
z luku či kuše. V několika tavernách je možno ochutnat teplou medovinu, svařené víno, domácí slivovici, opékanou slaninu, 
buřty, placky či turecký med.  
V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka je možno zhlédnou expozici o historii železnice v Čechách, rozsáhlou sbírku 
lokomotiv a železničních vozidel, modelové kolejiště a je zde provozní průmyslová úzkorozchodná železnice.  
Parní vlak bude sestaven z historických vozů 3. třídy s dřevěnými lavicemi včetně vozu bufetového.  Kromě občerstvení zde 
bude v prodeji i pamětní pohled „Výlet na Křivoklát“ a razítko vydané u příležitosti parní jízdy. Předprodej jízdenek a místenek 
(pro úsek Praha – Křivoklát) probíhá v železniční stanici Praha Braník  denně od 7 do 18 hodin. Jízdenky bez místenek a 
jízdenky pro úsek Křivoklát - Lužná u Rakovníka je možno zakoupit přímo ve vlaku u průvodčích. 
Podrobnější  informace v žst. Praha Braník na tel.: 972 228 853 (pokladna), 972 228 851 (výpravčí) nebo 972 228 850 
(dozorčí). E-mail: pavlik@epos.cd.cz 
Plakát s podrobnějšími informacemi (včetně cen jízdenek a JŘ) bude k dispozici na internetové adrese: parnijizdy.ic.cz . V roce 
2007 se parní expres vydá na Křivoklát ještě 8.12. na Advent na Křivoklátě. 
 

Jízdní řád. 
9.24 PRAHA BRANÍK 17.31 
9.46 Praha Vršovice 17.17 
9.57 Praha Smíchov  17.07 

10.46 Beroun os.n. 16.33 
11.18 KŘIVOKLÁT 15.36 
11.42 Rakovník 15.15 
12.30 Lužná u Rakovníka 14.38 

 
Ceník pro úsek Praha - Křivoklát 
Rodinná zpáteční jízdenka (max. 2 dospělí a 2 děti 6-15 let) ….........................................450,- Kč 
Zpáteční jízdenka …………………………………………………………………………………200,- Kč 
Jednosměnová jízdenka …………………………………………………………………………160,- Kč 
Místenka ……………………………………………………………………………………………  20,- Kč 
Děti ve věku 6 – 15 let mají 50 % slevu. 
Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení. 
Ceník pro úsek Křivoklát - Lužná u Rakovníka  
Zpáteční jízdenka …………………………………………………………………………………..80,- Kč 
Jednosměnová jízdenka …………………………………………………………………………..50,- Kč 
 
  

Za ČD a.s. srdečně zve dozorčí provozu žst. Praha Braník Petr Pavlík. 
 
 


