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Kroměříž, 21. května 2014 

Parním vlakem na Noc kostel ů nebo 
do Pohádkového lesa   

Tento pátek 23. kv ětna vypraví České dráhy historický vlak v čele s parní 
lokomotivou „Mat ěj“ na krom ěřížskou Noc kostel ů. Sobota bude ve znamení 
pohádkové jízdy do Zdounek, odkud je do Pohádkového  lesa v nedaleké obci 
Divoky zajišt ěna návazná autobusová doprava. I letos zde obživnou  tajemné 
bytosti, které provedou a zabaví d ěti hrami a sout ěžemi. Letos pro mimo řádný 
zájem pojedou hned t ři páry vlak ů s odjezdem z Krom ěříže v 7:45, 9:55 a 13:00. 

Historický parní vlak v čele s lokomotivou „Mat ěj“ vyjede v pátek z Valašského Mezi říčí do Krom ěříže 
v 17:33. Po p říjezdu do Krom ěříže v 19:19 se mohou všichni vydat na komentované p rohlídky kaple 
sv. Šebestiána v rámci akce Noc kostel ů 2014. V sobotu vyjedou na výlet do Pohádkového les a hned t ři 
páry vlak ů mezi Krom ěříží a Zborovicemi.  

Za jednosměrnou jízdenku z Valašského Meziříčí do Kroměříže zaplatí dospělí cestující 80 korun. Kratší úsek 

z Bystřice pod Hostýnem do Kroměříže stojí 50 korun. Kdo zvolí trasu z Kroměříže do Zborovic, zaplatí 

40 korun. V nabídce je i jízdné za úsek Valašské Meziříčí – Bystřice pod Hostýnem za 50 korun nebo Holešov – 

Kroměříž za 30. Děti do 6 let cestují zdarma, děti do 15 let platí pouze polovinu jízdného. 

Jízdní řád parního vlaku 23. a 24. kv ětna 2014 
tam zpět 

pátek  sobota 
stanice 

sobota 
17:33    Valašské Mezi říčí   16:45 
17:42    Branky na Moravě   16:37 
18:00    Kunovice-Loučka   16:27 
18:10    Osíčko   16:15 
18:38    Bystřice pod Hostýnem   16:00 
18:51    Holešov   15:32 
19:03    Hulín   15:22 
19:19    Krom ěříž   15:10 

 7:45 9:55 13.00 Krom ěříž 9:25 11:20 14:20 
 7:53 10:04 | Jarohněvice 9:16 11:11 14:11 
 7:57 10:08 | Šelešovice 9:12 11:07 14:07 
 8:10 10:20 13:25 Zdounky 9:05 11:00 14:00 
 8:20 10:30 13:35 Zborovice 8:35  10:40 13:45 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 

vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících. 


