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Olomoucký Mikuláš vyjede s parní lokomotivou  

Tento pátek, 6. prosince, vyjede Mikulášský parní v lak z olomouckého hlavního 

nádraží po m ěstském okolí. Nostalgický vlá ček potáhne lokomotiva „Kocúr“ 

a pod kotlem nebudou topit čerti, ale zkušení strojv ůdci. Ve vlaku nebude 

chyb ět Mikuláš se svojí and ělskou družinou, p řidá se i čert, spole čně podarují 

sladkostmi všechny hodné d ěti. Následující den, v sobotu, se pak Mikuláš vydá 

na okružní jízdu do Šumperka, tentokrát v čele parního vlaku pojede lokomotiva 

„Kremák“. 

První vlak vyjede z olomouckého hlavního nádraží v 8:45, pojede p řes Hlušovice do Bohu ňovic a zp ět. 

Během dne pojede Mikulášský vlak trasu ješt ě třikrát v 9:45, 12:45 a 13:55. Poslední parní vyjíž ďka bude 

z Olomouce do Velké Byst řice v 15:25.  Ve všech parních vlacích platí jednotné jízdné bez rozdílu věku, 

zpáteční jízdenka pro jednu osobu stojí 20 korun. Jízdenky bude prodávat vlakový personál. 

Mikulášský  parní vlak v pátek 6. prosince 2013 
stanice tam zp ět tam zp ět tam zp ět tam zp ět 

Olomouc hl. n.  8:45 9:32 9:45 10:32  12:45 13:32 13:55 15:04 

Slušovice 8:56 9:22 9:56 10:22 12:56 13:22 14:06 15:54 

Bohu ňovice 9:02 9:15 10:02  10:15 13:02 13:15 14:12 14:47 

         

Olomouc hl. n.  15:25 16:17       

Bystrovany 15.34 16:07       

Velká Byst řice 15:39  16:03       

Velká sobotní mikulášská okružní jízda 

V sobotu vyjede Mikuláš znovu, tentokrát na vyjíž ďku parním vlakem v čele s lokomotivou „Kremák“ 

z Olomouce p řes Zábřeh na Morav ě do Šumperka. Zp ět na olomoucké hlavní nádraží pojede p řes 

Uničov a Šternberk. Navíc bude v Olomouci po příjezdu vlaku od 16 do 17 hodin otevřena expozice 

historických vozidel na Táborské ulici. Předprodej jízdenek byl již zahájen, k dispozici jsou na pokladnách 

na olomouckém hlavním, zábřežském a šumperském nádraží. V nabídce je plné jednosměrné jízdné 

za 70 korun, zpáteční za 140. Děti od 6 do 15 let zaplatí za jeden směr 30 korun, zpáteční jízdenka stojí 

65 korun. V nabídce je i rodinné jízdné pro 2 dospělé a až tři děti do 15 let, za jednosměrnou jízdenku zaplatí 

180 korun, za zpáteční 370. Nejmenší děti do 6 let cestují zdarma. 

 
 



 

Jízdní řád parního vlaku v sobotu 7. prosince 2013  
stanice tam 
Olomouc hl. n. 9:29 
Štěpánov 9:43 
Červenka 10:02 
Mohelnice 10.20 
Lukavice 10:46 
Zábřeh na Mor. 10:56 
Zábřeh na Mor. zastávka 11:02 
Postřelmov 11:10 
Bludov 11.40 
Šumperk 11:48 
Šumperk 13:03 
Nový Malín 13:13 
Libina 13:32 
Nová Hradečná 13:42 
Troubelice zastávka 13:47 
Troubelice 13:54 
Uničov 14:06 
Uničiv zastávka 14:12 
Újezd u Uničova 14:22 
Mladějovice 14:31 
Šternberk 15:07 
Štarnov 15:16 
Bohuňovice 15:34 
Slušovice 15:41 
Olomouc hl. n. 15:50 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě 
poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské dopravě. V roce 2012 využilo spoje českého národního 
dopravce 169 milionů cestujících. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným 
novinkám patří elektrické jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark. 


