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Olomouc, 18. zá�í 2008 

V sobotu vyjedou zvláštní vlaky nap�í� Olomoucí  

V sobotu 20. zá�í pojedou u p�íležitosti Evropského týdne mobility zvláštní vlaky 

mezi stanicemi Olomouc hlavní nádraží a Olomouc-�ep�ín. Na spojích bude 

nasazen historický v�z �ady 131 "Hurvínek". 

 
„�eské dráhy projednaly s Olomouckým krajem za�azení trat� z Olomouce do Nám�št� na Hané 

do Integrovaného dopravního systému. P�edpokládáme, že k tomu dojde v lednu 2009. Jízdy 

historického vlaku po této trati mají upozornit na potenciál železni�ní dopravy v rámci olomoucké 

MHD,“ vysv�tluje Petr Holánek, �editel Krajského centra osobní dopravy �D v Olomouci.  

Odjezdy zvláštních vlak� z olomouckého hlavního nádraží budou v 10:00, 11:30, 13:00 a 14:00. Zpátky 

z Olomouce-�ep�ína pojedou vlaky v 10:30, 12:00, 13:25 a 14:30. Cestující pojedou zdarma. 

 

tam 
Zvláštní historické vlaky 20. �íjna 
Olomouc hl.n. – Olomouc-�ep�ín 

zp�t 

10:00 11:30 13:00 14:00 Olomouc hl.n. 11:01 12:20 13:44 14:53 

10:06 11:35 13:06 14:06 Olomouc-Smetanovy sady 10:56 12:15 13:39 14:48 

10:10 11:38 13:10 14:10 Olomouc-Nová Ulice 10:53 12:13 13:36 14:45 

10:15 11:43 13:15 14:15 Olomouc mšsto 10:40 12:10 13:33 14:40 

10:18 11:46 13:18 14:18 Olomouc-Hej�ín 10:35 12:05 13:30 14:35 

10:22 11:50 13:22 14:22 Olomouc-�ep�ín 10:30 12:00 13:25 14:30 

Ond�ej Kubala 
tiskový mluv�í �eských drah, a. s. 

 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Osobními vlaky �eských drah, a.s., cestovalo v  roce 2007 celkem 182 milion� cestujících. V této oblasti se spole�nost �adí mezi p�ední 

dopravce Evropské unie. V po�tu cest na jednoho obyvatele pat�í �D mezi novými �lenskými zem�mi EU první místo. 

 



 

Velká pozornost je v�nována modernizaci vlak� a rekonstrukcím stanic. Jenom do obnovy vozového parku firma v letošním roce investuje 

3,6 miliardy korun. �eské dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky pendolino, a to pod zna�kou špi�kového produktu SC Pendolino. Pokra�uje 

výroba moderních patrových p�ím�stských vlak�, na regionálních tratích se nasazují modernizované motorové jednotky Regionova. 

 

�eské dráhy také kladou velký d�raz na zlepšování služeb. �eské dráhy postupn� rozši�ují internetový a telefonický prodej jízdenek. 

Prost�ednictvím internetového eShopu a telefonického prodeje TeleTiket na lince 840 112 113 v sou�asnosti nabízejí vnitrostátní 

i mezinárodní jízdenky s rezervací na více než 500 spoj� kategorií R, Ex, IC, EC a SC denn�. 


