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Olomouc, 24. října 2018 

Oslavy stého výro čí republiky prob ěhnou také 
v Olomouckém kraji 
České dráhy spolu s m ěsty Olomouc a Velká Byst řice p řipravují u p říležitosti 
100. výro čí vzniku Československa o víkendu 27. a 28. října jízdy parních i 
historických vlak ů. V olomouckém železni čním muzeu se chystá v ned ěli 
dopoledne tradi ční Zamykání to čny, v rámci kterého oslaví narozeniny n ěkolik 
ocelových o řů. 
Železnice byla před sto lety mocnou oporou znovuzrození českého státu. České dráhy proto i v Olomouckém 
kraji připravily v rámci tohoto významného výročí pestrý program, který potěší jak děti, tak dospělé. V sobotu 
27. října se mohou zájemci svézt historickým vlakem taženým parní lokomotivou 464.202 „Rosnička“, který 
pojede oběma směry mezi Olomoucí hl.n. a Šternberkem, Olomoucí hl.n. a Drahanovicemi a Olomoucí hl.n. 
a Hlubočkami-Mariánským Údolím. 

Ve Velké Bystřici, kde má vlak také svou zastávku, je v sobotu připraven bohatý doprovodný program, jehož 
součástí bude např. průvod městem, vzpomínková slavnost či koncerty. Podrobný program je k dispozici 
na stránkách http://www.velkabystrice.cz/dre-cs/17622-oslavy-100 -vyroci-vzniku-ceskoslovenska.html.  

Parním vlakem je možné se projet i v neděli 28. října, kdy bude jezdit mezi Olomoucí hl.n. a Prostějovem. 
V tento sváteční den přijede své jubileum oslavit i valašská parní lokomotiva 433.002 „Matěj“, která přiveze 
zvláštní vlak po trase Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě – Lipník nad Bečvou – Olomouc hl.n. Mezi 
olomouckým hlavním nádražím a stanicí Olomouc-Řepčín vyrazí tam i zpět také parní vlaky, a to s jubilantkami 
„Matějem“ a „Kocúrem“ (314.303). 

Jízdní řády parních vlaků včetně ceníku jízdného jsou k dispozici na stránkách http://old.cd.cz/zazitky/kam-
na-vylet/2047-parnim-vlakem-na-oslavy-vyroci-republ iky-v-olomouci-a-velke-bystrici . 

Prodej jízdenek je možný jen u vlaku a bez možnosti rezervace. Přeprava dětských kočárků je omezena 
kapacitou vlaku. 

Z Šumperka vyrazí do Olomouce legendární pantograf 

V sobotu 27. října se mohou zájemci projet ze Šumperka do Olomouce a zpět pantografovou jednotkou řady 
451 z 60. let minulého století, zvanou „žabotlam“. 

Jízdní řád „pantografu“ 
Šumperk – Olomouc a zp ět (27. října 2018)  
tam stanice zp ět 
7:55 Šumperk 16:03 
8:10 Zábřeh na Moravě 15:48 
8:24 Mohelnice 15:35 
8:37 Červenka 15:22 
8:51 Olomouc 15:07 

 
Ceny jízdného (celé / d ětské 6 – 15 let): 

Šumperk – Olomouc 80/50 Kč 

Červenka – Olomouc 50/30 Kč 

 



 

Zamykání to čny 

V neděli 28. října v 10:30 hod. proběhne v olomouckém železničním muzeu tradiční Zamykání točny. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout zdejší expozici a zároveň oslavit výročí pěti ocelových ořů. Slavit budou: 

• „Kocúr“ 314.303 z roku 1898 

• „Matěj“ 433.002 z roku 1948 

• „Bobina“ E499.085 z roku 1958 

• „Pilštyk“ T466.0007 z roku 1973 

• „Sergej“ T678.1526 z roku 1973 
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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 175 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 miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 


