
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Zlín, 11. listopadu 2010 

Párou Za posledním puchý�em do Vizovic 

V sobotu 13. listopadu vypraví �eské dráhy zvláštní vlak v �ele s parní 
lokomotivou z olomouckého hlavního nádraží p�es Hulín do Zlína 
a Vizovic na 39. ro�ník tradi�ní turistické akce „Za posledním puchý�em“. 
V samotných Vizovicích je p�ipraven bohatý program od jízd silni�ním 
vlá�kem, prohlídky místního zámku, promítání film� pro nejmenší, 
vystoupení Jarmily Šulákové až po samotné turistické pochody. 
 
„Mimo�ádný vlak vyjede z Olomouce krátce p�ed p�l šestou a do cíle dorazí v 8:15. B�hem 
dopoledne se ješt� uskute�ní jízda z Vizovic do zlínské stanice st�ed a zp�t. Na svoji zpáte�ní 
cestu vyjede parní vlak z Vizovic v 16:50 a v Olomouci bude deset minut p�ed p�l osmou,“ uvádí 
Ludvík Urban, �editel Krajského centra osobní dopravy �D ve Zlín� a dopl�uje: „Jednosm�rné jízdné 
z Olomouce �i P�erova do Vizovic bude stát 80 korun, z Hulína, Tluma�ova a Otrokovic pak 
60 korun. Nejkratší úsek mezi Zlínem a Vizovicemi bude stát 40 korun. D�ti od 6 do 15 let zaplatí 
polovi�ní jízdné, mladší d�ti budou cestovat zdarma. Jízdenky se budou prodávat p�ímo 
ve vlaku u pr�vod�ích,“. 
 
Po p�íjezdu vlaku budou mít na vizovickém nádraží „pohotovost“ hasi�i v�etn� historických vozidel 
a požární techniky. Na obhlídku m�sta se m�že každý vydat silni�ním vlá�kem. V Dom� kultury se 
budou promítat od 11 hodin pohádky pro d�ti a prob�hne zde i beseda s ochráncem p�írody a znalcem 
života žralok� panem Jaro�kem. Od 10 hodin je také p�ipravena prohlídka zámku. Kdo chce spojit jízdu 
parním vlakem s tradi�ním pochodem, zaregistruje se v sokolovn�. Organizátor Klub �eských turist� 
nabízí nap�íklad pochod „P�es Janovu horu“ nebo „Po nau�né stezce Vizovické prameny“. V Kulturním 
dom� ve ve�erních hodinách vystoupí Jarmila Šuláková �i skupina Fleret. 
 

Jízdní �ád parního vlaku z Olomouce do Vizovic, 13. listopad 2010 
TAM Vizovice - Zlín a zp�t Stanice ZP�T 
5:25   Olomouc 19:20 
5:55   P�erov 18:54 
6:31   Hulín 18:31 
6:42   Tluma�ov 18:21 
7:20   Otrokovice 18:07 
7:50 9:30 10:00 Zlín st�ed 17:28 

- 9:27 10:02 Zlín Dlouhá - 
- 9:24 10:05 Zlín Podvesná - 
- 9:21 10:08 Zlín P�íluky - 
- 9:18 10:12 Želechovice nad D�evnicí - 
- 9:14 10:17 Lípa nad D�evnicí - 
- 9:04 10:22 Zádve�ice - 

8:15 8:58 10:25 Vizovice 16:50 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdskového odd�leníním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 

levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


