
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, Zlín, 5. května 2011 

Motorá čkem do Tova čova, aneb Tenkrát p řed 
30 lety 

České dráhy ve spolupráci s Krom ěřížskou dráhou p řipravily na tuto 
neděli 8. kv ětna jízdy motorá čků na trati z Kojetína do Tova čova. Každý 
tak může zažít atmosféru p řed třiceti lety, kdy byla na této trati 31. kv ětna 
1981 ukon čena pravidelná osobní doprava. Vedle stejného motor áčku 
dokreslí atmosféru zašlých časů i průvodčí v tehdejších uniformách 
a lepenkové jízdenky. Vlak bude zastavovat na p ůvodních zastávkách 
Uhřičice obec a Oplocany (Tova čov-Annín). Vypraveny budou i dv ě 
speciální jízdy pro železni ční fotografy. P římo v Tova čově může každý 
navštívit tradi ční jarmark na zámku nebo závody ps ů Kirican Disc Dog 
Freestyle. 

První ranní vlak vyjíždí z Krom ěříže do Kojetína t ři minuty p řed osmou. P řesně v 8:15 pak vyrazí 
vzpomínkový vlak sm ěr Tovačov. B ěhem dne se uskute ční celkem šest jízd v každém sm ěru. 
Jeden pár vlak ů s odjezdem z Kojetína v 11:24 a zp ět z Tovačova v 12:14 je ur čen speciáln ě pro 
železniční fotografy a fandy, cena jízdného je dvojnásobná.  Vlaky z Kojetína vyjíždí v 8:15, 9:24, 
10:24, 13:24, 14:24, 15:24. V opačném směru z Tovačova pak v 8:45, 9:54, 10:54, 13:54, 14:54. 
Poslední jízda z Tovačova v 15:54 končí v Kroměříži v 16:36. 

Každý dosp ělý zaplatí za jednu jízdu 30 korun, za zpáte ční jízdenku 50. D ěti od 6 do 15 let platí 
zvýhodn ění jízdné , zpáteční jízdenka stojí 30 Kč, za jednu jízdu platí děti 20 Kč. Kočárky se přepravují 
zdarma, kdo si vezme s sebou kolo nebo čtyřnohého přítele, zaplatí 20 korun. Jízdenky se prodávají 
pouze ve vlaku. 

Jízdní řád mimo řádných vlak ů Kojetín – Tova čov (8. 5. 2011)  
stanice    **    
Kroměříž 7:57       
Kojetín (příj.) 8:10       
Kojetín (odj.) 8:15 9:24 10:24 11:24 13:24 14:24 15:24 
Uhřice obec * 8:20 9:29 10:29 | 13:29 14:29 15:29 
Lobodice * 8:25 9:34 10:34 | 13:34 14:34 15:34 
Oplocany * 8:29 9:38 10:38 | 13:38 14:38 15:38 
Tovačov 8:35 9:44 10:44 12:04 13:44 14:44 15:44 

 
Jízdní řád mimo řádných vlak ů Tovačov – Kojetín (8. 5. 2011)  

stanice    **   *** 
Tovačov 8:45 9:54 10:54 12:14 13:54 14:54 15:54 
Oplocany * 8:47 9:56 10:56 | 13:56 14:56 15:56 
Lobodice * 8:50 9:59 10:59 | 13:59 14:59 15:59 
Uhřice obec * 8:55 10:04 11:04 | 14:04 15:04 15:04 
Kojetín (příj.) 9:05 10:14 11:14 13:00 14:14 15:14 16:14 
Kojetín (odj.)       16:23 
Kroměříž       16:36 

* Zastávka na znamení. ** Vlak je určen pro železniční fotografy, platí se dvojnásobné jízdné. 
*** V úseku Kojetín – Kroměříž je vlak spojen s vlakem Os 3921, v tomto úseku platí také tarif ČD. 



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. 
 


