
 

 

 

 

 

 

Ústí nad Labem, 12. listopadu 2010 

Mezi D��ínem a Bad Schandau  budou cestující 
jezdit pravideln� vlaky Desiro 

�eské dráhy nabídnou od platnosti nového jízdního �ádu od 12. prosince 
2010 více vlak� mezi D��ínem a Bad Schandau. Všechny spoje zajistí 
nízkopodlažní jednotky Desiro, �ímž se výrazn� zvýší komfort cestování. 
Za p�ítomnosti nám�stka generálního �editele �eských drah Antonína 
Blažka, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Va�hové a dalších host� se dnes 
uskute�nila prezenta�ní jízda jednotkou Desiro na zmín�né trati. 
 
„T�i soupravy Desiro zajistí stoprocentní pokrytí spoj� mezi D��ínem a Bad Schandau, tedy na 
lince U23,“ up�es�uje Antonín Blažek, nám�stek generálního �editele �eských drah pro osobní 
dopravu a dodává: „�eské dráhy se zavázaly k výrazné modernizaci vozového parku v Ústeckém kraji 
a �iní postupné kroky sm��ující ke zvýšení kvality cestování. Vyhlásili jsme výb�rové �ízení na osm 
moderních motorových jednotek. Rovn�ž je vyhlášený tendr na sedm úpln� nových klimatizovaných 
a nízkopodlažních pantograf� pro páte�ní trasu D��ín – Ústí nad Labem – Kada� a Ústí nad Labem – 
Litvínov. V sou�asné dob� b�ží lh�ta pro zpracování nabídek.“ Do t�í až �ty� let tak po�ídí �eské dráhy 
pro Ústecký kraj nové soupravy v hodnot� více než jedna miliarda korun. 
 
Nov� na trati D��ín – Bad Schandau pojede celotýdenn� 8 pár� vlak� v pravidelném 
dvouhodinovém intervalu prakticky po celý den. Tyto spoje jsou proloženy v pracovní dny 
7 páry vlak� mezi stanicemi D��ín a Dolní Žleb, �ímž bude v tomto úseku zajišt�no spojení 
v pracovní dny každou hodinu a o víkendu každé dv� hodiny. Regionální železni�ní doprava se 
v kraji realizuje na základ� objednávky  Ústeckého kraje. 
 
Nasazení nových vozidel na p�eshrani�ní lince v labském údolí není prosp�šné jen pro v�tší komfort. 
Cestující budou moci využít výhod nové koncepce jízdního �ádu, na které se Ústecký kraj dohodl se 
sousedním objednatelem VVO (Verkehrsverbund Oberelbe). 
 
Díky vyšší maximální rychlosti a dobré dynamice nových vozidel vlaky projedou trasu o 6 minut 
rychleji a v D��ín� tak budou zajišt�ny lepší p�ípoje. Vlaky budou v D��ín� v obou sm�rech 
navazovat na rychlíky z Ústí nad Labem a Prahy i na osobní vlaky z Ústí nad Labem a Mostu. 
Cestujícím se zkrátí cesta regionálními vlaky z Ústí nad Labem ve sm�ru do Dráž�an o p�l hodiny. 
Nový ve�erní pár vlak� umožní návrat ve�er z Dráž�an ješt� ve 20 hodin, zatímco dnes jezdí poslední 
vlak s p�estupem do D��ína z Dráž�an o hodinu d�íve.  
 
Ústecký kraj se krom� dopravní obslužnosti svého území v�nuje i spojení s okolními regiony. 
„Spojení s �ástí Saska v okolí Dráž�an je pro nás d�ležitým úkolem, což nám prokazuje celoro�ní 
zájem o cesty do Dráž�an. P�ed Vánoci se zájem o cestování do N�mecka ješt� zvyšuje a proto jsme 
cestujícím p�ipravili krom� nových voz� na této lince ješt� jedno p�edváno�ní p�ekvapení,“ uvedla  
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Va�hová. O tom se cestující dozví na za�átku prosince, kdy bude 
Ústecký kraj spolu s �eskými drahami p�edstavovat nový jízdní �ád jako celek. 



 

 

P�ibývá modernizovaných vlak� 

Krom� nových vlak� vyjedou na trat� Ústeckého kraje desítky dalších modernizovaných vozidel, 
p�edevším regionální nízkopodlažní soupravy Regionova. Do roku 2012 se po�et Regionov v kraji 
navýší o dalších 25 dvouvozových jednotek. Žlutozelené soupravy p�isp�ly ke zvýšení úrovn� 
služeb již v uplynulém období a rozší�ily po�et bezbariérových spoj� na území celého kraje v letošním 
jízdním �ádu. Regionovy jsou v provozu jak v severní �ásti regionu, nap�íklad na tratích z D��ína do 
�eské Lípy nebo do Rumburku, tak v jeho jižní �ásti z Mostu do Loun a Rakovníka, z Jirkova 
a Chomutova do Žatce a Rakovníka nebo mezi Jirkovem, Chomutovem a Kadaní. Na trati Ústí 
nad Labem – Lovosice – (Praha) a o víkendech také na p�ibližn� polovin� spoj� mezi D��ínem 
a Mostem jezdí moderní bezbariérové a klimatizované soupravy CityElefant. Jednotky Desiro, 
zap�j�ené �eskými drahami od partnerských N�meckých drah, pak o víkendech obsluhují spoje ze 
SRN, které v �esku jezdí mezi D��ínem a Litom��icemi nebo z Vejprt do Chomutova. 
 
Regionální opera�ní program podpo�í modernizaci vlak�  na Ústecku 
 
K modernizaci vozového parku p�isp�jí i prost�edky z Regionálního opera�ního programu. Na spole�né 
lince mezi Karlovými Vary a Chomutovem po�ídí �eské dráhy dv� dvou�lánkové jednotky. Evropské 
fondy p�isp�jí i na po�ízení už výše uvedených 7 elektrických souprav pro trat� D��ín – Kada� a Ústí 
nad Labem – Litvínov.s 

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
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hotline tiskového odd�lení �D pro mimo�ádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o �eských drahách, a. s.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 jízdskového odd�leníním �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. 

 


