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Železniční muzeum Českých drah
Lužná u Rakovníka

Přijďte se pokochat největší sbírkou parních lokomotiv na 
našem území. To však není vše – kromě parních lokomotiv 
u nás najdete také historické motoráčky, dieselové či 
elektrické lokomotivy a spoustu dalších zajímavých exponátů 
potřebných pro drážní provoz. Na co se můžete těšit?

ź komentovaná prohlídka, s prohlídkou haly oprav
ź výstava parních a dieslových lokomotiv
ź modelové kolejiště
ź dětské hřiště
ź vyhlídkové jízdy úzkorozchodnou železnicí

Mimořádná sleva pro cestující Cyklohráčku!
Od našich hrajvedoucích získáte přímo na palubě vláčku 
slevový kupón, za který získáte v pokladně muzea 1 ks 
vstupenky pro dospělé za cenu sníženého vstupného.

Více na www.cdmuzeum.cz

Státní hrad Křivoklát
Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů 
českých knížat a králů, jehož počátky sahají až do 12. století. 
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý královský 
hrad, na kterém pobýval i Karel IV. Posledními vlastníky 
hradu byli Fürstenberkové, kteří jej v roce 1929 prodali 
Československé republice. Hrad Křivoklát je národní 
kulturní památkou.

Ve stanici  Rakovník je  možnost přestupu mezi 
Cyklohráčkem a pravidelnými osobními vlaky jedoucími 
do/ze žst. Křivoklát a Beroun.

Aktuální informace o provozu hradu najdete na www.hrad-
krivoklat.cz.

Vážení cestující,
výletní vlak Cyklohráček čeká na trase mezi Noutonicemi a Podlešínem výluka kvůli opravě 
železniční tratě. Pro cestující jsme ve spolupráci s ČD připravili náhradní trasu a Cyklohráček tak 
doveze výletníky do míst, kam běžně nejezdí.

Ranní vlak Os 10580 odjíždí beze změny ze stanice Praha hl. n. v 9:01 až do stanice Hostivice. 
Odtud je odkloněn přes Kladno, Stochov a Lužnou u Rakovníka do stanice Rakovník (příj. 10:49).
ź ve stanici Hostivice je zajištěn přestup na náhradní autobusovou dopravu ve směru Okoř, Slaný
ź ve stanici Rakovník je možnost přestupu na osobní vlak ve směru Křivoklát a Beroun (odj. 10:52)

Polední vlak Os 10581 je veden ze stanice Rakovník v 11:00 zpět přes Lužnou u Rakovníka, 
Stochov a Kladno do Hostivice, odkud pokračuje již po své pravidelné trase do stanice Praha hl. n. 
(příj. 12:48).
ź ve stanici Rakovník je možnost přestupu od osobního vlaku z Berouna a Křivoklátu (příj. 10:45)
ź ve stanici Hostivice je zajištěn přestup z náhradní autobusové dopravy ze Slaného

Odpolední vlak Os 10582 odjíždí ze stanice Praha hl. n. beze změny ve 13:01 až do stanice 
Hostivice. Odtud je opět odkloněn přes Kladno, Stochov a Lužnou u Rakovníka do stanice 
Rakovník (příj. 14:49).
ź ve stanici Hostivice je zajištěn přestup na náhradní autobusovou dopravu ve směru Okoř, Slaný 

(v sobotu dne 26. 6. až do Zlonic)
ź ve stanici Rakovník je možnost přestupu na osobní vlak ve směru Křivoklát a Beroun (odj. 14:58)

Odpolední vlak Os 10583 jede ze stanice Rakovník v 16:57 opět přes Lužnou u Rakovníka, 
Stochov a Kladno do Hostivice, odkud pokračuje po své pravidelné trase do stanice Praha hl. n. 
(příj. 18:59).
ź ve stanici Rakovník je možnost přestupu od osobního vlaku z Berouna a Křivoklátu (příj. 16:55)
ź ve stanici Hostivice je zajištěn přestup z náhradní autobusové dopravy ze Slaného

Náhradní autobusová doprava „Hostivice – Slaný – Zlonice“
V úseku mezi stanicemi Hostivice a Slaný je od ranního a odpoledního vlaku z Prahy zavedena 
náhradní autobusová doprava (NAD). V sobotu 26. 6. pojede NAD až do Zlonic k železničnímu 
muzeu. V opačném směru pak NAD navazuje ve stanici Hostivice na Cyklohráček ve směru do Prahy.

Více informací a přesné jízdní řády najdete na www.pid.cz/cyklohracek a také na 
Facebookovém profilu www.facebook.com/cyklohracek. Ve vlaku a v autobusech náhradní 
dopravy platí běžný Tarif ČD a PID.

Cyklohráčkem mimořádně do železničního muzea v Lužné u Rakovníka
nebo ke křivoklátským lesům a údolí Berounky
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