
 

        Zvláštní vlaky a autobusy na akci Tovačovský portál 2013

 + jízda Česká Třebová 
  

O víkendu 17. a 18.8.2013 opět vyjedou zvláštní vlaky na trať z Kojetína do Tovačova, a to na tradiční akci 

Tovačovský portál 2013. Akci bude v

po částečně taktéž neprovozované Moravské západ

a dále do Kroměříže, na kterou se můžete zaregistrovat 

účastníků jízdy je omezen, a tak nemůžeme zaručit, že zbude dostatek jízdenek na přímý prodej ve vlaku!
  

Na tovačovskou trať budou v sobotu 17. srpna

Tovačovský portál na zámku v Tovačově (viz. 

z vlaku i získat slevu na vstupném! Kromě zvláštních vlaků zajišťuje Kroměřížsk

provoz historického autobusu ŠKODA ŠL 11 mezi Boleloucí a vlakovým nádražím v Tovačově, kde budou 

autobusové spoje navazovat na zvláštní vlaky.
                                                                                                                                    

V neděli 18. srpna pak budou zvláštní vlaky jezdit 

hlavně při příležitosti konání hlavního programu 

oslav tradičních Kojetínských hodů v Kojetíně 

(viz. www.kojetin.cz/meks ), akce skončí 

příjezdem posledního vlaku z Tovačova v 15:13
  

Souprava zvláštního vlaku bude tvořena 

motorovou lokomotivou T478.1010 z majetku 

Národního technického muzea Praha, o kterou 

pečuje Výzkumný Ústav Železniční, a.s. a 

soupravou celozelených vozů řady Bt

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 

 

 

 

 
 Jízdní řád zvláštních vlaků s lokomotivou T478.1010

 

 

štní vlaky a autobusy na akci Tovačovský portál 2013

+ jízda Česká Třebová – Chornice Kroměříž  16. až 18. s

O víkendu 17. a 18.8.2013 opět vyjedou zvláštní vlaky na trať z Kojetína do Tovačova, a to na tradiční akci 

bude v pátek 16. srpna předcházet ještě jedinečná jízda stejné soupravy 

částečně taktéž neprovozované Moravské západní dráze z České Třebové přes Chornice do Prostějova 

dále do Kroměříže, na kterou se můžete zaregistrovat na webu www.prototypy.cz/tovacovka

účastníků jízdy je omezen, a tak nemůžeme zaručit, že zbude dostatek jízdenek na přímý prodej ve vlaku!

tu 17. srpna zvláštní vlaky vypraveny při příležitosti konání festivalu 

Tovačovský portál na zámku v Tovačově (viz. www.tovacovsky-portal.cz ), kde můžete po předložení jízdenky 

z vlaku i získat slevu na vstupném! Kromě zvláštních vlaků zajišťuje Kroměřížská dráha, o.s. v sobotu také 

provoz historického autobusu ŠKODA ŠL 11 mezi Boleloucí a vlakovým nádražím v Tovačově, kde budou 

autobusové spoje navazovat na zvláštní vlaky. 
                                                  Jízdní řád historického autobusu ŠKODA ŠL 11 (jezdí pouze v

pak budou zvláštní vlaky jezdit  

lavního programu  

oslav tradičních Kojetínských hodů v Kojetíně  

), akce skončí  

příjezdem posledního vlaku z Tovačova v 15:13. 

Souprava zvláštního vlaku bude tvořena  

lokomotivou T478.1010 z majetku  

o muzea Praha, o kterou  

niční, a.s. a zřejmě 

vozů řady Bt-k. 

 

T478.1010 (jezdí 17. a 18.8.2013): 

štní vlaky a autobusy na akci Tovačovský portál 2013 

srpna 2013 

O víkendu 17. a 18.8.2013 opět vyjedou zvláštní vlaky na trať z Kojetína do Tovačova, a to na tradiční akci 

inečná jízda stejné soupravy 

é přes Chornice do Prostějova 

www.prototypy.cz/tovacovka.  Počet 

účastníků jízdy je omezen, a tak nemůžeme zaručit, že zbude dostatek jízdenek na přímý prodej ve vlaku! 

zvláštní vlaky vypraveny při příležitosti konání festivalu 

), kde můžete po předložení jízdenky 

á dráha, o.s. v sobotu také 

provoz historického autobusu ŠKODA ŠL 11 mezi Boleloucí a vlakovým nádražím v Tovačově, kde budou 

jezdí pouze v sobotu 17.8.2013): 


