
 

 

 

 

České dráhy, a.s. – tiskové odd ělení   
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1  
Hotline tiskového odd ělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press   

Olomouc, 6. září 2017 

Na Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti 
historickým vlakem Českých drah  
Návšt ěvníci Slováckých slavností vína a otev řených památek, které se konají 
od 9. do 10. zá ří v Uherském Hradišti, mohou vyrazit na akci nostal gickým 
vlakem. Ten pojede v sobotu, kdy m ěstem projde i slavnostní krojovaný pr ůvod, 
a potáhne ho parní lokomotiva Rosni čka. 

Souprava pojede v 7:20 z olomouckého hlavního nádraží přes Přerov a Otrokovice a do Uherského Hradiště 
dorazí v 9:09. Před zpáteční jízdou v 16:42 po stejné trase uskuteční parní vlak několik jízd mezi Uherským 
Hradištěm a Uherským Brodem. Jízdné lze koupit přímo ve vlaku.  

Jednosm ěrné jízdné: 

• Olomouc / Přerov – Uh. Hradiště nebo zpět: 100 Kč, 
• Hulín / Otrokovice – Uh. Hradiště nebo zpět: 60 Kč, 
• Staré Město u Uh. Hr. – Uherské Hradiště nebo zpět: 30 Kč, 
• Uherské Hradiště – Hradčovice nebo zpět: 30 Kč, 
• Uherské Hradiště – Uherský Brod nebo zpět: 50 Kč, 
• děti 6 až 15 let: poloviční jízdné. 

Jízdní řád parního vlaku 
Olomouc hl.n. – Uherské Hradišt ě a zpět  

(sobota 9. zá ří 2017) 
tam stanice zpět 
7:20 Olomouc hl.n. 18:20 
7:56 Přerov 17:56 
8:15 Hulín 17:35 
8:40 Otrokovice 17:17 
9:02 Staré Město u Uh.Hr. 16:50 
9:09 Uherské Hradišt ě 16:42 

 

Jízdní řád parního vlaku 
v úseku Uherské Hradišt ě – Uherský Brod a zp ět 

(sobota 9. zá ří 2017) 
tam stanice zpět 

9:11 11:25 13:25 Uherské Hradišt ě 10:37 12:34 16:37 
9:20 11:31 13:31 Kunovice 10:32 12:30 16:33 
9:35 11:38 13:38 Popovice u Uh.Hr. 10:24 12:24 16:27 
9:40 11:43 13:43 Hradčovice 10:18 12:19 16:22 
9:45 11:50 13:50 Uherský Brod 10:10 12:10 16:13 

V rámci oslav vystoupí v centru města desítky folklorních souborů nejen ze Slovácka, zahrají cimbálové muziky 
a dechové kapely, návštěvníci se mohou těšit na ochutnávky vín a burčáků, regionálních gurmánských specialit 
a představení lidových tradic. 

Detailní informace o programu jsou na stránkách www.slavnostivinauh.cz. Další informace o nostalgických 
a zážitkových akcích Českých drah jsou k dispozici na webu www.cd.cz/zazitky. 

Mgr. Monika Bezuchová  
tisková mluvčí ČD  
T: 777 162 436 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 



 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 171 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 

 


