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Olomouc, 4. prosince 2019 

V historickém parním vlaku bude v sobotu 
nadělovat Mikuláš 

V sobotu 7. prosince vyrazí z olomouckého hlavního nádraží do Domašova 
nad Byst řicí zvláštní Mikulášský parní vlak. Hodné d ěti se mohou t ěšit 
na sladkou nadílku, ty zlobivé si vezme do parády čert. V čele soupravy pojede 
parní lokomotiva 464.202 „Rosni čka“. Své brány otev ře v sobotu také ČD 
Muzeum v Olomouci. 

Trasa historického parního vlaku vede malebným údolím řeky Bystřice. Souprava vyjede ze stanice Olomouc 
hl.n. v 8.35 hod. a postupně zastaví ve stanicích Velká Bystřice zastávka, Hlubočky-Mar.Údolí, Hlubočky, Hrubá 
Voda a do cílové stanice v Domašově nad Bystřicí přijede v 9:30 hod. Tady bude mít vlak více než hodinovou 
zastávku. Obec zde pro návštěvníky chystá kulturní program a zážitkem pro děti i dospělé bude určitě i tzv. 
zbrojení parní lokomotivy vodou. Na cestu zpět do Olomouce se Mikulášský parní vlak vydá po stejné trase 
v 10:45 hod.  

Během jízdy bude vlakem procházet Mikuláš se svojí družinou, děti se tak mohou těšit na mikulášskou nadílku 
v podobě sladkostí a cukrovinek.  

Jízdní řád Mikulášského parního vlaku 
(sobota 7. prosince 2019) 

Tam stanice zpět  

8:35 Olomouc hl.n.  11:33 
8:51 Velká Bystřice zastávka 11:23 
8:56 Hlubočky-Mar.Údolí 11:18 
9:07 Hlubočky 11:11 
9:16 Hrubá Voda 11:02 
9:30 Domašov nad Byst řicí  10:45 

 
 
U příležitosti mikulášské jízdy otevře v sobotu 7. prosince své brány také ČD Muzeum v Olomouci. Zdejší 
expozice železničních historických vozidel bude přístupná od 10 do 16 hod. 

Umíst ění 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.                                                
 
Vanda Rajnochová 
tisková mluvčí ČD 
722 074 414 
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 

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. 
 



 

 


