
  
 
 

Výlet do muzea v Lužné u Rakovníka 23.6.2012  

 
    23. června 2012 se uskutečnil výlet s ZO Vršovice do depa historických 
vozidel (DHV) v Lužné u Rakovníka. DHV vzniklo z bývalého DKV, čili není 
divu, že je v těsném sousedství stanice, avšak celková nálada uvnitř depa je 
překvapivě klidná. Nedaleký les a rostoucí dřeviny uvnitř areálu navozují 
příjemnou atmosféru podobnou té, kterou zažíváme v parku. Tento dojem 
umocnil fakt, že organizátor výletu Jarda Kučera záměrně zvolil datum, kdy 
v depu neprobíhala žádná akce tipu “První parní víkend“ nebo “Sraz parních 
lokomotiv“ , kdy se depo naplní nadšenci a obdivovateli parních a historických 
strojů a také modelářů českých i zahraničních, kteří předvádějí svá díla, např. 
funkční model parního vlaku(jakýsi parní minibike na kolejích)? , který vozí děti 
i dospělé.  

   Díky správné volbě termínu měla naše skupinka v čele s Jardou dostatek 
času a klidu na prohlídku exponátů. Já osobně nejsem parním nadšencem, 
ale prohlídka zrenovovaných parních strojů zblízka je opravdový zážitek. 
K tomu přibude pár základních informací o funkcích prvků a o zařízeních 
parních lokomotiv a v zápětí se dostaví obdiv konstruktérům a pomyslná 
poklona našim předkům za jejich dílo a um.  
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   V depu se však nachází i dieslové stroje, jejichž řady se postupem let budou 
jistě rozšiřovat. Sbírce dieslů nemůže vévodit nikdo jiný než legendární 
“sergej“, který přitahuje nejen svým mohutný “vzrůstem“, ale zejména sytou 
rudou barvou. Už při výstupu na stanoviště do závratných výšin jsem si říkal, 
že pořekadlo o nejhezčím pohledu na svět z koňského hřbetu je kravina? 
Další magnet pro oči byl stroj T499 “kyklop“- český dieselový rekordman, 
jediný kus na světě. Snad se dočkáme jeho zprovoznění a nasazení na 
nostalgických akcích.  
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   Pro potěšení a povození zejména dětí se v depu nachází i úzkorozchodná 
dráha s malým okruhem, po kterém drandí buďto parní anebo dieslová 
vlečková lokomotiva se třemi vagonky. Po prohlídce funkční točny a rotundy 
se studenými stroji následoval oběd, jak jinak než v jídelním vagoně. Nedaleko 
jídeláku je klidný dětský kout s prolejzačkou, ideální místo pro poobědní 
odpočinek.  
 
   Expozici doplňuje naučná část a modelové kolejiště v jedné z depských 
domků, taktéž exponáty zabezpečovacího zařízení, především 
elektromechanického. Bohužel pro návštěvníky, expozice ZZ je odfláknutá. 
V místnosti se nachází řídící i stavědlové přístroje, ani jedna dvojice není 
propojená, umístění cedulek na závěrech v některých případech neodpovídá 
realitě a vše podtrhuje zarezlý stavěcí kozlík ovládající mechanické návěstidlo 
před budovou.  
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   Jak jsem se zmínil na začátku, v blízkém okolí depa se nachází les, což část 
výletníků včetně mě nevydržela a vydala se lesem na cestu zpět. Cílem byla 
cca 6km vzdálená žst. Řevničov, odkud nás odvezl vlak domů.  
 
   Závěrem děkuji Jardovi Kučerovi za organizaci výletu a exkurze do DHV. 
Bylo to opravdu vydařené. Další dík patří všem nadšencům-hlavně amatérům, 
kteří svou činností pečují o odkaz našich předků. A teď mám na mysli 
všechny, od autoveteránů a hornických skanzenů až po udržení tradičních 
řemesel.  
 
Tak kam příště?:)  
 
sepsal Honza Flandera, fotografie dodala rodina Flanderova  
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