Olomouc, 31. července 2012

České dráhy otevírají
historických vozidel

v Olomouci

expozici

České dráhy se rozhodly zpřístupnit široké veřejnosti jedinečné exponáty
železniční historie vlastněné největším železničním muzeem v ČR v Lužné
u Rakovníka v tzv. deponii historických kolejových vozidel v Olomouci.
Slavnostní zahájení pilotního provozu se uskuteční tuto sobotu 4. srpna
v 10:00 hodin. Současně proběhne v sobotu jako doprovodný program
den otevřených dveří v Depu kolejových vozidel v Olomouci.
Na zájemce čekají v muzeu parní lokomotivy „Rosnička“ a „Kremák“ nebo
elektická „Bobina“ a další. Olomoucká expozice bude veřejnosti otevřena
také 18. a 19. srpna, 7. až 9. září, na Den železnice 22. září a svoji pilotní
sezónu ukončí 16. října 2012.
Prostory olomoucké deponie, remízy, se nachází na Táborské ulici a návštěvníci se zde
dostanou novým podchodem od hlavního nádraží. Tradičně velký zájem budí parní lokomotivy.
Každý si může prohlédnout lokomotivu 464.202 „Rosničku“, která momentálně není v provozu a čeká
na rozsáhlou renovaci lokomotivního kotle. Na opravu byla vypsána i veřejná sbírka. Stejně atraktivní je
lokomotiva 534.0432 „Kremák“ z roku 1923, která v současnosti zajišťuje většinu nostalgických jízd
Českých drah v Olomouckém kraji. K vidění budou také další exponáty, lokomotiva „Pilštyk“, „Bobina“
nebo čtyřnápravový „Krokodýl“.
České dráhy otevřou expozici v rámci pilotního projektu, s doprovodnými akcemi, v letošním roce ještě
několikrát.:
4. a 5. srpna, 4. srpna – slavnostní zahájení v 10:00 hodin a den otevřených dveří v DKV Olomouc
U Podjezdu 1;
18. a 19. srpna, 18. srpna – jízdy motorovým vozem z výstaviště Flora do muzea a zpět;
7. až 9. září, 7. září – den otevřených dveří v muzeu pro žáky z Olomouce a okolí; 8. září – jízda vlaku
vedeného parní lokomotivou „Kremák“ do Uherského Hradiště na slavnosti vína;
22. září, Den železnice v muzeu – jízdy motorovým vozem po olomouckém železničním uzlu;
6. října, ukončení sezóny ve spolupráci s Československou obcí legionářskou.
Otevírací doba je v uvedené dny vždy od 10:00 do 17:00 hodin. Za vstupné zaplatí dospělí 40 korun,
děti polovinu. Muzeum nabízí prohlídky pro skupiny nad 20 osob i v jiné termíny (od 4. srpna
do 15. října)
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