
Setkání rakousko-uherských 
parních lokomotiv

 Vydejte se s námi na mezinárodní setkání parních 
 lokomotiv, které ještě pamatují rakousko-uherskou 
monarchii! Akce se uskuteční v našem největším železničním muzeu v Lužné  
u Rakovníka a jedinečnými stroji na parní pohon se přijedou pochlubit i hosté  
z Rakouska, Polska a Slovenska.

Výzkumný
Ústav 
Železniční, a.s.

Partneři:

České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

22. a 23. 6. 2013

Co nás čeká 

Můžete se těšit na lokomotivy 310.23 a 77.28 
z Rakouska, polskou Ol 12-7, slovenskou 422.0108 
a domácí 354.7152, 434.1100, 310.072, 313.432 
a 354.195. Prohlédnout si budete moci i lokomotivy 
300.619, 310.077, 324.391 a M 124.001.

Muzeum bude otevřeno  
v sobotu i v neděli od 9:00 do 18:00 hod.

 
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

 
vlak z Prahy vede v sobotu lokomotiva 310.23, 
v neděli lokomotiva 477.043   

 
po oba dny v 11:00 hod.  
předvedení lokomotiv na točně

 
od 8:00 do 9:00 hod. otevřeno pouze pro fotografy 
(zvýšené vstupné)

 
noční fotografování v sobotu od 21:00  
do 23:00 hod. v prostoru točny (zvýšené vstupné)

Změna programu vyhrazena. Aktuální stav a nasazení 
lokomotiv na kavalkádu budou zveřejněny u vstupu 
do muzea. 

Sobota:       
Praha–Lužná u R. Lužná u R.–Praha
Praha hl. n. 8:35 Lužná u R. 16:00           
Hostivice   9:40 Kladno 16:47    
Kladno   10:00 Hostivice 17:07    
Lužná u R. 10:37  Praha Mas. n. 17:35

Neděle:       
Praha–Lužná u R. Lužná u R.–Praha
Praha Mas. n. 8:10 Lužná u R. 14:55     
Hostivice   8:53 Kladno  15:45      
Kladno   9:19 Hostivice  16:06    
Lužná u R.   10:05 Praha Mas. n.   16:35     

•	ve vlaku platí zvláštní tarif = dospělý/dítě 6–15 let

•	Praha Mas. n. (hl. n.) až Hostivice–Lužná u R. 120 Kč/60 Kč 

•	Kladno–Lužná u R. 80 Kč/40 Kč  

•	jízdné ve vlaku v kavalkádě do Řevničova a zpět 100 Kč bez ohledu na věk

Prodej jízdenek u vlakového personálu!   

Jízdné a jízdní řády


