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Olomouc, 19. dubna 2017 

Vlakem Českých drah na Floru Olomouc  
Tento čtvrtek 20. dubna za číná na olomouckém výstavišti jarní etapa nejv ětší 
květinové akce v zemi, Flora Olomouc. Úst řední expozice výstavy letos slibuje, 
že odhalí „Tajemnou tvá ř světa“ – tak zní téma hlavní akce v pavilonu A. 
Na zahradnickou výstavu se mohou zájemci vydat vlak em ČD se zvýhodn ěnou 
jízdenkou VLAK+ Flora. Z olomouckého hlavního nádra ží k výstavišti pak bude 
vozit návšt ěvníky historický motorový v ůz M 131.1 „Hurvínek“. Tradi čně najdou 
návšt ěvníci na veletrhu i stánek národního dopravce.   

Na výstavu Flora do Olomouce za polovinu  

Na výstavu se lze i letos svézt za zvýhodněnou cenu. S jízdenkou VLAK+ Flora získají cestující slevu 50 % 
na zpáteční jízdné z kteréhokoliv místa v ČR, kde staví vlaky Českých drah. Aby byla jízdenka se slevou VLAK+ 
uznána i pro zpáteční cestu, je nutné si ji nechat označit razítkem ve stánku ČD, který bude umístěn ve foyer 
pavilonu A. Jízdenku se slevou VLAK+ lze přitom zakoupit do všech stanic začínajících jménem města Olomouc 
– tedy i na zastávky Smetanovy sady nebo Nová Ulice, které leží na dohled od výstaviště. 

„Hurvínkem“ z hlavního olomouckého nádraží až na výstaviště 

Zpříjemnit si návštěvu jarního zahradnického veletrhu Flora Olomouc může každý romantickou jízdou 
historickým vlakem. Z olomouckého hlavního nádraží je doveze motorák „Hurvínek“ až na zastávky Olomouc-
Smetanovy sady nebo Olomouc-Nová Ulice nedaleko výstaviště. Speciální vlak bude pendlovat 
Olomoucí po celou dobu výstavy od 20. do 23. dubna mezi 8. a 18. hodinou. V motoráku bude platit zvláštní 
tarif a prodej jízdenek bude zajištěn pouze ve vlaku. Kapacita vozů je omezena a nelze v nich přepravovat jízdní 
kolo. Jednosměrné jízdné stojí 20 Kč, děti od 6 do 15 let platí polovinu, nejmenší do 6 let pojedou zdarma. 

Jízdní řád mimo řádných vlak ů na Floru Olomouc 
směr Olomouc hl.n. – Olomouc-Nová Ulice 

 (platí 20. – 23. dubna 2017) 
stanice tam 

Olomouc hl.n. 08:40 09:30 10:00 10:40 11:40 12:50 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 

Olomouc-Smetanovy sady 08:45 09:35 10:05 10:45 11:45 12:55 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 

Olomouc-Nová Ulice 08:47 09:37 10:07 10:47 11:47 12:57 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 
 

Jízdní řád mimo řádných vlak ů na Floru Olomouc 
směr Olomouc-Nová Ulice – Olomouc hl.n. 

 (platí 20. – 23. dubna 2017) 
stanice zpět 

Olomouc- Nová Ulice 09:05 09:48 10:21 11:00 12:03 13:00 14:03 15:00 16:03 17:00 18:03 

Olomouc-Smetanovy sady 09:07 09:50 10:23 11:02 12:05 13:02 14:05 15:02 16:05 17:02 18:05 

Olomouc hl.n. 09:12 09:55 10:28 11:07 12:10 13:07 14:10 15:07 16:10 17:07 18:10 
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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 zhruba 171,5 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. 

 

 


