
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, 21. dubna 2011 

České dráhy na jarní Flo ře Olomouc 

České dráhy se i v letošním roce zú častní jarní etapy nejv ětší kv ětinové 
výstavy v České republice Flora Olomouc, která za číná ve čtvrtek 
28. dubna a kon čí v neděli 1. kv ětna. Tradi čně bude stánek dopravce 
umíst ěn v pavilonu „A“, kde budou České dráhy prodávat ak ční poukázky 
na jízdenky SONE+. Nejmenší pozdraví slon Elfík, p řipraveny jsou drobné 
upomínkové p ředměty a poukazy do cyklop ůjčoven ČD. Zájemci z celé 
republiky mohou pro cestu do Olomouce využít speciá lní nabídku VLAK+ 
FLORA a z olomouckého hlavního nádraží je p římo na výstavišt ě 
bezplatn ě dopraví historický vlak „Hurvínek“. Na nástupišti bude 
přistaven historický v ůz „V ěžák“ s netradi ční květinovou výzdobou. 

„Jarní etapa výstavy Flora láká desítky tisíc návšt ěvníků z celé naší republiky. České dráhy 

proto pro všechny p ěstitele a zahrádká ře připravily atraktivní nabídku zvýhodn ěného jízdného 

VLAK+ FLORA. P římo na výstavišti budou mít České dráhy tradi čně ve foyer pavilonu „A“  i sv ůj 

stánek. Zákazník ům budeme nabízet sítovou jízdenku SONE+ pro víkendo vé cestování pro 

rodinu po celé ČR za zvýhodn ěnou cenu. Zájemci zaplatí místo 550 korun pouze 450 ,“  uvádí 

Hana Motyková z Krajského centra osobní dopravy ČD v Olomouci a upřesňuje: „Jízdenka platí 

krom ě víkend ů i o svátcích a rodina m ůže cestovat po celé republice bez omezení všemi 

kategoriemi vlak ů. Na jízdenku m ůže cestovat maximáln ě pět osob, z nichž pouze dva mohou 

být starší patnácti let.“  

 

Vedle prodeje zlevn ěných jízdenek SONE+ za 450 korun bude dopravce na s vém stánku nabízet 

zvýhodn ěné poukazy na zap ůjčení kola v olomoucké a krom ěřížské cyklop ůjčovn ě ČD. Poukaz 

stojí 100 korun na jednodenní nájemné kvalitního tr ekového kola. Každý, kdo využije tuto 

nabídku, ušet ří 60 korun. V olomoucké p ůjčovn ě kol, která je stejn ě jako krom ěřížská otev řena 

od 1. dubna do 31. října, je k dispozici celkem 18 bicykl ů, v krom ěřížské pak 6 kvalitních kol.  

 

Na výstavu Flora do Olomouce za polovinu 

České dráhy nabídnou všem návšt ěvníkům Flory v Olomouci slevu VLAK+ FLORA. Ze všech 

železničních stanic, kde staví vlaky ČD, si mohou cestující koupit zpáte ční jízdenku do 

železniční stanice Olomouc hlavní nádraží za cenu jednosm ěrné jízdenky. Jedinou podmínkou 

je, aby si jízdenku na veletrhu nechali potvrdit u stánku ČD razítkem. Sleva platí ve 2. vozové třídě 

a cestující s ní ušetří polovinu jízdného (obyčejného nebo zvláštního). První den platnosti jízdenky je 

28., 29., 30. dubna nebo 1. května. Razítko musí být při zpáteční cestě na přední straně jízdenky. 

 

 



„Hurvínkem“ p římo na výstavišt ě, netradi ční květinová výzdoba „V ěžáku“ 

 
Ani letos nebude chyb ět přímé spojení olomouckého hlavního nádraží s výstaviš těm. Od 

čtvrtečního rána do nedělního podvečera zajistí celkem čtyřicet vlaků ČD v obou směrech spojení mezi 

hlavním nádražím a Novou Ulicí. Cestující se svezou oblíbeným historickým motoráčkem „Hurvínek“. 

Letošní novinkou je netradi ční kv ětinová výzdoba historického vozidla „V ěžák“.  Po dobu konání 

výstavy bude tato „malá železniční Flora“ k nahlédnutí všem zájemcům na 5. nástupišti. Ve voze bude  

i vlakový personál v dobové uniformě. Na pátém nástupišti budou také instalovány prezentační panely 

o historických vozidlech, bude zde vyvěšen jízdní řád mimořádných vlaků mezi hlavním nádražím 

a Novou Ulicí v blízkosti areálu Flory. 

 

České dráhy nezapomínají také na nejmenší návštěvníky. Vedle oblíbeného Elfíka u stánku ČD na 

Výstavišti Flora na děti čekají sladkosti a drobné dárky. Každý malý cestující obdrží v historickém 

motoráčku svoji dětskou jízdenku. 

 

Bližší informace, v četně jízdního řádu motorá čku, naleznou zájemci na ww.cd.cz/olomouckykraj. 

 
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  
 
 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. 

Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, 

Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


