
SETKÁNÍ  PŘÁTEL  ŽELEZNICE 
 

se koná ve dnech 19. a 20. června 2009 v Olomouci. 
 
 

Organizátorem této akce je NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, která 26. dubna letošního roku 
zaznamenala výročí 5 let od svého vzniku. 
 
Cílem NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO není jen získávání finančních prostředků pro 
zachování historie železniční dopravy, ale i její prezentace pro veřejnost. Proto je i program 
plánovaného SETKÁNÍ PŘÁTEL ŽELEZNICE připraven následovně: 
 
Pátek 19. června 2009 
 

• Slavnostní zasedání správní a dozorčí rady NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO za účasti 
pozvaných hostů. 

• Tisková konference v prostorách RCO – začátek ve 12:30 hodin. 
• Prezentace historických železničních vozidel a techniky od 14:00 do 19:00 hodin. Tato 

akce bude probíhat v prostorách železniční stanice Olomouc hl.n. na kolejích 9, 11 a 
13. Přístup pro veřejnost bude z 5. nástupiště. 

• Prezentace světového unikátu parního motorového vozu M 124.001 KOMAREK, 
který byl zprovozněn z finančních prostředků získaných NADACÍ OKŘÍDLENÉ 
KOLO. 

• Prezentace zrekonstruované parní lokomotivy 314.303, která byla zprovozněna rovněž 
zásluhou NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO. 

• Největší pozornost bude zaměřena na jízdy historických vlaků 
- v 15:00 hodin pojede mimořádný vlak sestávající z 5 vozů řady Baa, s parními 

lokomotivami 464.202 a 433.002, a to v úseku Olomouc hl.nádraží – Olomouc 
Řepčín a zpět. Vlak bude řazen parní lokomotiva 464.202 + 5x hist.vozy Baa + 
parní lokomotiva 433.002. Z Olomouce Řepčína v opačném pořadí. 
Odjezd a příjezd – 5. nástupiště železniční stanice Olomouc (15:00 – 16:10 
hod.). Možnost fotografování v ŽST Olomouc Řepčín, případně na přejezdu u 
ŽST Olomouc město (ulice Palackého/Litovelská) s plánovaným setkáním 
s historickou tramvají 

- jízdy parního motorového vozu M 124.001 KOMAREK. 
Odjezdy i příjezdy budou vždy z/na 1. nebo 5. nástupiště, cestující veřejnost 
bude informována staničním rozhlasem. 
Mimořádné jízdy parního motorového vozu M 124.001 KOMAREK budou 
uskutečněny v obvodu železniční stanice Olomouc hl.n., a to mezi 
Olomouc osobní nádraží – Olomouc filiálka. 
1. jízda 
   odjezd 15:40 hod., příjezd 16:10 hod. 
2. jízda  
   odjezd 16:40 hod., příjezd 17:10 hod. 
 



Sobota 20. června 2009 
 

• Z hlediska prezentace železniční kolejové techniky bude situace stejná s tím, že 
veřejnost bude mít přístup na prohlídku v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin.  

• Jízdy historických vlaků budou uskutečněny následovně: 
- mimořádné s historickou soupravou 5 Baa taženou parními lokomotivami 

464.202 a 433.002 v úseku Olomouc hl.n. – Olomouc Řepčín 
 
1. jízda 
odjezd Olomouc hl.n. 9:30 hod. příjezd Olomouc Řepčín 9:50 hod. 
odjezd Olomouc Řepčín 10:05 hod. příjezd Olomouc hl.n. 10:25 hod. 

 
2. jízda 
odjezd Olomouc hl.n. 11:30 hod. příjezd Olomouc Řepčín 11:50 hod. 
odjezd Olomouc Řepčín 12:05 hod. příjezd Olomouc hl.n. 12:25 hod. 
 
3. jízda 
odjezd Olomouc hl.n. 13:30 hod. příjezd Olomouc Řepčín 13:50 hod. 
odjezd Olomouc Řepčín 14:05 hod. příjezd Olomouc hl.n. 14:25 hod. 

 
Pozn. Zastavení vlaků v nácestných zastávkách a stanicích jen z dopravních důvodů 
(křižování). 
POZOR! Možnost fotografování v ŽST Olomouc Řepčín, případně na přejezdu u ŽST 
Olomouc město (ulice Palackého/Litovelská) s plánovaným setkáním s historickou tramvají. 
 

• Jízdy parního motorového vozu M 124.001 KOMAREK: platí stejné pokyny jako 
v pátek. Předpokládané odjezdy v Olomouci budou rovněž vždy z 1. nebo 5. 
nástupiště 

 
1. jízda 
odjezd os. nádr. 9:40 Olomouc filiálka 9:55 příjezd os. nádr. 10:10  
(plánováno pro zdravotně postižené děti) 
 
2. jízda 
odjezd os. nádr. 10:40 Olomouc filiálka 10:55 příjezd os. nádr. 11:10  
 
3. jízda 
odjezd os. nádr. 11:40 Olomouc filiálka 11:55 příjezd os. nádr. 12:10 
 
4. jízda 
odjezd os. nádr. 13:40 Olomouc filiálka 13:55 příjezd os. nádr. 14:10  
 
5. jízda 
odjezd os. nádr. 14:40 Olomouc filiálka 14:55 příjezd os. nádr. 15:10 
 
6. jízda 
odjezd os. nádr. 15:40 Olomouc filiálka 15:55 příjezd os. nádr. 16:10 
 
7. jízda 
odjezd os. nádr. 16:40 Olomouc filiálka 16:55 příjezd os. nádr. 17:10 



Závěr: 
 
Celá akce SETKÁNÍ PŘÁTEL ŽELEZNICE organizovaná naší nadací probíhá pochopitelně 
za významné pomoci hejtmana Olomouckého kraje, primátora Města Olomouc, Českých 
drah, a. s., Správy železniční dopravní cesty, s. o. a řady dalších organizačních složek a 
samozřejmě za podpory sponzorů. Se všemi bude nejen železničářská veřejnost, ale i všichni 
zájemci o tuto akci postupně informováni, a to na www stránkách naší nadace 
(www.okridlenekolo.cz), ale i v celostátních a regionálních médiích. Zároveň budeme 
v případě potřeby naše informace o SETKÁNÍ PŘÁTEL ŽELEZNICE doplňovat, případně 
upravovat. 
 
Za NADACI OKŘÍDLENÉ KOLO se na Vás těší 
 
 Mgr. Josef Tomeček 
 spolu s celým kolektivem organizátorů 
 


