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Olomouc, 15. května 2019 

Olomoucké železni ční muzeum chystá no ční 
prohlídky i jízdy 

České dráhy se p řipojí k páte ční akci Olomoucká muzejní noc a otev řou 
v nočních hodinách brány svého železni čního muzea v Hodolanech. Návšt ěvníci 
si b ěhem netradi ční otevírací doby prohlédnou unikátní historické ex ponáty 
a zároveň budou mít možnost projet se po olomouckém nádraží historickým 
motorovým vozem M 286.0001. 

V rámci Olomoucké muzejní noci bude mimořádně zpřístupněna řada muzeí, památek a výstav. Jde 
o jedinečnou příležitost projít si rozmanité kulturní instituce v neopakovatelné noční atmosféře. Železniční 
muzeum Českých drah v Olomouci bude v pátek 17. května otevřeno od 17 do 23 hodin.  

V rámci akce Okolo točny, která je součástí Olomoucké muzejní noci, se návštěvníci mohou těšit také na noční 
jízdy v olomouckém železničním uzlu. Vozit je bude motorový vůz „Lorinka“ M 286.0001. Trasa povede 
od osobního nádraží přes tzv. vnitřní nádraží, kolem depa na přednádraží až ke svážnému pahrbku a zpět. 
Jízdy proběhnou vždy v celou hodinu, z olomouckého hlavního nádraží odjíždí zvláštní vlak ve 20:00, 21:00 
a ve 22:00 hodin. Jízdné je jednotné a stojí 20 Kč. 

V tzv. deponii historických kolejových vozidel v Olomouci jsou k vidění jedinečné exponáty železniční historie 
z ČD Muzea v Lužné u Rakovníka. K největším lákadlům patří parní stroje – elegantní lokomotiva „Rosnička“ 
454.202 z roku 1956. Pozornost zaslouží ale i neméně atraktivní lokomotiva „Kocúr“ 314.303 z roku 1898. 
K vidění budou i další exponáty železniční historie včetně lokomotiv „Sergej“ T 697.1529, „Pielstick“ T 466.0007, 
BN 60. Vstupné do železničního muzea bude za zvýhodněnou cenu, dospělí návštěvníci zaplatí 25 Kč, děti 
do 15 let budou mít vstup zdarma. 

Umístění ČD muzea: Při průchodu podchodem pod hlavním nádražím v Olomouci, který ústí v městské části 
Hodolany, je vstup do muzea po levé straně za branou depa (ulice Táborská). 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


