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Cyklohráčkem mimořádně do Hornického skanzenu Mayrau
a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka

O víkendech
14., 15.7.2018

a 21., 22.7.2018
Vážení cestující,
výletní vlak Cyklohráček čeká na trase z Prahy do Slaného výluka kvůli opravě železniční tratě. Pro 
cestující jsme společně s ČD připravili náhradní trasu a Cyklohráček tak doveze výletníky do míst, kam 
běžně nejezdí. 

 

  

 
 

Ranní vlak Os 9780 odjíždí beze změny ze stanice Praha hl.n. v 9:03. Ze stanice Hostivice (odj. 9:52) 
je odkloněn po trati 120 přes Kladno do Lužné u Rakovníka (příj. 10:57). 

Polední vlak Os 9781 je veden z  Lužné u Rakovníka v 11:09 opět po trati 120 přes stanici Kladno 
do Hostivice, odkud ve 12:14 pokračuje již po pravidelné trase do stanice Praha hl.n. (příj. 12:50).

Odpolední vlak Os 9782 odjíždí ze stanice Praha hl.n. beze změny ve 12:58. Z Hostivice jede přes 
stanici Kladno  do stanice Kladno-Švermov (příj. 14:21). Na Švermově navazuje autobus, který cestující 
Cyklohráčku doveze do areálu Historického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.

Na večerní vlak Os 9783 je opět zajištěna doprava autobusem přímo ze skanzenu (odjezd 
autobusu je  cca v 17:00). Ze stanice Kladno-Švermov vyráží Cyklohráček v 17:33 ve směru Kladno 
a Hostivice, odkud již po pravidelné trase pokračuje do stanice Praha hl.n. (příj. 18:50).

Náhradní autobusová doprava „Jeneč - Slaný”
V úseku mezi stanicemi Jeneč a Slaný je od ranního a odpoledního vlaku z Prahy zavedena náhradní 
autobusová doprava bez možnosti přepravy jízdních kol. Přeprava dětských kočárků je velmi omezena, 
každý spoj přepraví maximálně 4 kočárky.

Železniční muzeum se od roku 1999 zabývá údržbou a provozem 
historických kolejových vozidel. K vidění je zde více než 
30 parních lokomotiv, ve sbírce jsou dále exponáty z různých 
období železničního provozu z 19. a 20. století. Na co se můžete 
těšit?

ź komentovaná prohlídka s průvodcem, s prohlídkou haly 
oprav

ź výstava parních a dieselových lokomotiv
ź modelové kolejiště
ź dětské hřiště
ź vyhlídkové jízdy úzkorozchodnou železnicí

Více na http://www.cdmuzeum.cz/.

Cyklohráček se po příjezdu do Lužné u Rakovníka ihned vrací 
zpět do Prahy. Pro cestu z výletu můžete využít např. rychlíky 
linky R24 (Praha-Rakovník), které jedou zpravidla každé 
2 hodiny.

Černé uhlí se v Dole Mayrau ve Vinařicích u Kladna začalo těžit 
v roce 1874, těžba probíhala až do roku 1997. Od roku 1994 je 
v areálu hornický skanzen. Pro cestující Cyklohráčku je 
připraveno:

ź komentovaná prohlídka zaměřená na hornickou činnost na 
Kladensku – prohlídka směřuje po každodenní trase havíře 
před jízdou do podzemí

ź návštěva cechovny, řetízkových šaten, koupelen, lampovny, 
známkovny a jámových budov dolu

ź ukázka provozu parního těžního stroje firmy Ringhoffer 
Smíchov z roku 1905

ź exkurze do těžební štoly pod kopcem Homole včetně ukázky 
těžební činnosti

ź expozice báňského záchranářství v budově Dýmnice

Více na http://mayrau.omk.cz/.

Hornický skanzen důl Mayrau

Železniční muzeum Českých drah 
Lužná u Rakovníka

Více informací a přesné jízdní řády najdete na www.pid.cz, www.cyklohracek.cz a také na oficiálním 
facebookovém profilu www.facebook.com/cyklohracek. V Cyklohráčku platí běžný tarif ČD a PID, 
přeprava navazujícím autobusem od stanice Kladno-Švermov do Historického skanzenu Důl Mayrau je 
zdarma.  Autobus je vhodný pro přepravu dětských kočárků.

www.facebook.com/cyklohracek 
www.instagram.com/cyklohracek
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