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Praha, 25. �íjna 2010 

�eské dráhy posilují kv�li svátku 28. �íjna spoje, 
nabídnou o zhruba 5 000 míst k sezení více 

V souvislosti se zvýšeným po�tem cestujících v období kolem svátku 28. �íjna 
posílí �eské dráhy spoje na nejvytížen�jších trasách v republice. V úterý 
a ve st�edu nabídne dopravce dodate�ných zhruba 2 000 míst k sezení více. 
V ned�li, kdy se bude �ada lidí vracet dom� z prodlouženého víkendu, dráhy 
nabídnou o zhruba 2 500 míst více. Posilové vozy budou �azeny v dálkových 
vlacích, které spojují Prahu s Brnem, Ostravou, Vsetínem, D��ínem, Plzní 
a Chebem a dále na trasách Ostrava – Brno, Brno – Olomouc nebo Brno – 
Bohumín. Kapacita bude vyšší také v ranních vlacích v pond�lí 1. listopadu. 
 

�eské dráhy p�edpokládají, že si �ada lidí vezme v pátek dovolenou a dom� vyrazí již v úterý nebo 

ve st�edu 26. a 27. �íjna. Oba dva tyto dny proto posílí vlaky na nejvytížen�jších trasách o dodate�ných 

zhruba dva tisíce míst k sezení. P�es chystané posílení m�žou být n�které spoje plné. Cestujícím proto 

doporu�ujeme, aby si rezervovali místa a v�as si zajistili jízdenky nap�íklad p�es internet nebo 

v p�edprodeji. 

Nejvíce posilových voz� za�adí dopravce v ned�li 31. �íjna, kdy se bude �ada lidí vracet z prodlouženého 
víkendu a podzimních prázdnin. Tento den budou delší soupravy �azeny na linkách, které spojují 
nejd�ležit�jší sídelní aglomerace v �eské republice. Posílena bude zejména páte�ní trasa Praha – Ostrava 
– Bohumín, více voz� budou mít také vlaky z Brna do Bohumína a Jeseníku a dále rychlíky, které mí�í do Prahy 
ze Vsetína, Starého M�sta u Uherského Hradišt�, Chebu, D��ína nebo Hradce Králové. Tento den se kapacita 
voz� �eských drah zvýší o zhruba 2 500 míst k sezení. O zhruba 600 míst bude k dispozici i ve vybraných 
dálkových vlacích v pond�lí 1. listopadu ráno.  

Jízdenky a místenky do vlak� všech kategorií (v�etn� osobních vlak�) doporu�ujeme zakoupit p�es 
internet na adrese www.cd.cz/eshop. Pohodlnou variantou nákupu jízdních doklad� jsou jízdenkové 
automaty v d�ležitých stanicích po celé republice, kde lze zakoupit jízdenky pro všechny relace v síti 
�D a také místenky do vlak� SC Pendolino. 

Petr Pošta 
tiskové odd�lení �D 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách získají 

klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné nakupovat 

jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do zahrani�í 

a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 


