
Pozvánka na svezení zvláštními vlaky do Tovačova 
 
Rok s rokem se sešel, máme tu opět jaro a s ním přichází i ten správný čas na „odemykání 
lokálek“ bez pravidelného provozu, mezi které patří i naše „Tovačovka“. 
Květnové jízdy v režii zvláštních vlaků Kroměřížské dráhy, o.s. se na tovačovské trati staly 
za poslední roky tradicí, kterou bychom ani letos nechtěli porušit. 
A tak mi dovolte Vás všechny touto cestou pozvat na nevšední svezení historickým 
červeným motoráčkem „Hurvínek“ z 50. let minulého století, který bude po trati mezi 
Kojetínem a Tovačovem jezdit po celý víkend 4. a 5. května 2013. 
 
Zvláštní vlaky se na trať vydají při příležitosti konání hned tří kulturních akcí při trati, které 
jistě stojí i za Vaši návštěvu!  
 
V prvé řadě půjde o hody v obci Uhřičice, kde pro Vás budou už od soboty na hřišti 
připraveny pouťové atrakce, v neděli s úderem 10:30 hod. pak začne tradiční hodový 
program v podobě průvodu od hasičské zbrojnice k soše sv. Floriána, kde proběhne 
slavnostní Mše Svatá. 
 
Druhou, tentokráte ryze sobotní akcí, bude 4. ročník modelářské výstavy Plastic People of 
Tovačov, která se koná od 9. hodiny v prostorách tovačovské sportovní haly nedaleko 
vlakového nádraží. Kromě soutěžní výstavy modelů budou, stejně jako v minulých letech, 
před halou vystavena skutečná vojenská vozidla jako BVP, OT-64 a další, občerstvení 
zajistí polní kuchyně a obvyklé kluby vojenské historie by se zde letos měly představit ve 
výrazně větším počtu!  
 
Třetí, opět tovačovskou a tentokráte celovíkendovou akcí budou tradiční závody psů Key 
Disc Dog Freestyle, které se budou konat na hřišti mezi rybníkem Kolečko a zámkem. A 
když už jsme u zámku, také ten bude veřejnosti otevřen po celý víkend, a to vždy od 10. do 
17. hodiny. 
 
Pevně věříme, že i kdyby Vás náhodou žádná ze jmenovaných akcí neoslovila, že určitě 
nezanevřete alespoň na svezení našimi vláčky. Jezdit budou za každého počasí, ceny 
jízdného (30 Kč za jednosměrnou a 50 za zpáteční lepenkovou jízdenku pro dospělou 
osobu, resp. 30 Kč za zpáteční a 20 Kč za jednosměrnou jízdenku pro dítě 6 až 15 let na 
celou trasu) zůstávají stejné jako v uplynulých šesti letech a místo by se mělo najít i 
pro kočárek či jízdní kolo, které ve vlacích také přepravujeme! 
 
Předběžný jízdní řád zvláštních vlaků, jejichž dopravcem budou České dráhy, uvádíme 
níže. Podrobné informace o jízdách najdete na webových stránkách tovačovské trati: 
www.prototypy.cz/tovacovka 
                                 
                                                                             Těšíme se na Vás!  
 

členové Kroměřížské dráhy, o.s. 
 



334 (Krom ěříž) Kojetín – Tova čov a zpět (platí 4. a 5. května 2013) 
 

 

km ČD, a.s. + KMD, o.s.              Vlak 001 003 005 007 009 011 
0 Krom ěříž  8 52      
9 Kojetín ○ 9 04      
 Kojetín   9 10 10 22 12 10 13 22 15 00 16 10 

13 Uhřičice - U hřbitova   x 9 15 x 10 27 x 12 15 x 13 27 x 15 05 x 16 15 
17 Lobodice   9 21 10 33 12 21 13 33 15 11 16 21 
20 Tovačov                        ○ 9 30 10 42 12 30 13 42 15 20 16 30 
    

km ČD, a.s. + KMD, o.s.              Vlak 002 004 006 008 010 012 

0 Tovačov  9 45 10 55 12 45 14 10 15 30 16 40 
3 Lobodice   9 50 11 00 12 50 14 15 15 35 16 45 
7 Uhřičice - U hřbitova  x 9 55 x 11 05 x 12 55 x 14 20 x 15 40 x 16 50 

11 Kojetín                      ○ 10 05 11 15 13 05 14 30 15 50 17 00 
 Kojetín       17 04 

20 Krom ěříž ○      17 16 
 

x   zastávka Uhřičice – U h řbitova se nachází na přejezdu u hřbitova a je na znamení.  
     Nástup a výstup do/z vlaku je možný jen prostřednictvím prvních dveří vlaku na straně k obci. 
     Na této zastávce není možný nástup a výstup s kočárky.  


