
Odemykání točny v Olomouci 
12. června 2021 

Dovolte nám pozvat Vás do Olomouce na „Odemykání točny“, což je tradiční název akce, během které se pro 
veřejnost otevírá zdejší depozitář ČD Muzea a umožňuje tak nahlédnout do jeho útrob a shlédnout zde umístěné skvosty 
železniční historie – „Rosničku“ 464.202, poslední typ parní lokomotivy pro Československé státní dráhy z roku 1956, 
„Sergeje“ T 679.1529, nejtěžší motorovou lokomotivu našich drah z roku 1973, „Kredenc“ M 262.018, první poválečný 
rychlíkový motorový vůz z roku 1950 a mnohé další. 

Při této příležitosti bude v okolí hanácké metropole vypraveno několik zvláštních vlaků se soupravou historických 
vozů bývalé třetí třídy a vozem služebním pro přepravu dětských kočárků. V čele zvláštních vlaků se vystřídají hned dvě 
parní lokomotivy, a to hostující valašskomeziříčský „Velký Bejček“ 423.041 z roku 1924 a místní „Kocúr“ 314.303, nejstarší 
provozuschopná parní lokomotiva u nás z roku 1898. S ohledem na končící způsobilost kotle „Kocúra“ 
to však bude zároveň na nějaký čas bohužel poslední možnost vidět tuto lokomotivu na 
trati. Nepromeškejte ji. 

Znalcům jistě chybí ve výčtu exponátů parní rychlíková krasavice 464.202 „Rosnička“. 
Bohužel náročná oprava, ač se blíží do svého zdárného finále, prozatím nebyla dokončena. Přesto však si ji budete moci 
prohlédnout, a to již v celé kráse, neobehnanou lešením, nářadím a pracovním materiálem. 

Olomoucký depozitář ČD Muzea bude pro vás v tento den mimořádně otevřen v prodloužené době od 9 do 17 
hodin a vstupné činit standartních 50 Kč, resp. 25 Kč pro děti od 6 do 15 let, důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. 

 
Jízdní řád 

 Os 10857 Os 10856 Os 10859 Os 10858 Os 10861 Os 10860 Os 10863 Os 10862 Os 10862 Os 10864 Os 10864 Os 10865 

Velká Bystřice     12:05 12:20   15:35 15:50   

Olomouc hl. n.     11:50 12:35   15:23 16:10   

Olomouc hl. n. 08:15 09:10 09:45 11:30   13:30 14:30   16:20 17:15 

Olomouc-Řepčín 08:35 08:50 X   . X  .   13:50 14:10   16:40 16:55 

Prostějov hl. n.   10:20 10:50         
 

X … vlak přes stanici nejede 

 
 

Cena jízdného 
Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín nebo opačně: 60 Kč … dospělý od 15 let 
   40 Kč … dítě 6–15 let 

Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n. nebo opačně:  80 Kč … dospělý od 15 let 
   50 Kč … dítě 6–15 let 
 

 Jiné slevy, jízdenky IDS ani jízdní výhody ve zvláštních vlacích neplatí. 

 Jízdenky jsou prodávány pouze jako jednosměrné. 

 Přeprava dětských kočárků zdarma ve služebním voze. 

 Prodej jízdenek pouze u personálu zvláštního vlaku před odjezdem 


