
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 28. prosince 2010 

ČD po Novém roce posilí sedmdesátku dálkových 
vlaků, vyjede mimo řádný rychlík Vsetín – Praha 

V neděli 2. ledna posílí České dráhy dálkové vlaky na nejvytížen ějších 
trasách. Dopravce o čekává zvýšený po čet cestujících, kte ří se budou vracet 
z vánočních dovolených, proto za řadí do zhruba sedmdesáti spoj ů posilové 
vozy a celkem tak nabídne p řes pět tisíc míst k sezení více než obvykle. 
Nabídku spojení ze Vsetína p řes Olomouc do Prahy navíc v ned ěli doplní 
mimo řádný rychlík s kapacitou zhruba 500 míst, cestující  z východního 
Slovenska do Prahy mohou využít expres Hradčany, který bude místo Žiliny 
začínat už v Košicích. Mimo řádné vlaky také svezou hokejové fanoušky 
z Brna do pardubického Svítkova. Posílené soupravy budou jezdit 
ve vybraných dálkových vlacích ješt ě v pond ělí 3. ledna. 

Větší kapacitu budou mít v neděli 2. ledna dálkové vlaky, které spojují Prahu s Bohumínem, Brnem, 
Vsetínem, Zlínem, Děčínem, Plzní, Českými Budějovicemi a Turnovem, ale také rychlíky mezi Plzní, 
Českými Budějovicemi a Havlíčkovým Brodem, mezi Libercem a Ústím nad Labem nebo mezi Brnem 
a Bohumínem. Delší soupravy pojedou také ze Slovenska. Posilové vozy se objeví v expresech a vlacích 
EuroCity mezi Prahou a Žilinou, Košicemi nebo Bratislavou. Díky mimo řádně zařazeným voz ům nabídne 
dopravce místa k sezení dalším zhruba 5 000 cestují cích.  Posilové vozy budou řazeny ve vybraných 
dálkových vlacích ještě v pondělí 3. ledna. 

Spojení ze Vsetína p řes Přerov a Olomouc do Prahy doplní v odpolední špi čce 2. ledna mimo řádný 
rychlík. Ze Vsetína bude odjížd ět v 15:05 a do Prahy hl.n. p řijede v 19:31. Vlak bude sestaven ze šesti 
rychlíkových vozů s celkovou kapacitou zhruba 500 míst. Zastavovat bude ve všech tradičních rychlíkových 
stanicích. 

Nabídku spojení mezi Prahou a Košicemi rozší ří pár expres ů Hradčany (Ex 129 a Ex 128), který 
obvykle jezdí jen mezi Prahou a Žilinou. V celé trase mezi Prahou a Košicemi pojede v sobotu 1. ledna 
(Ex 129, Praha hl.n. 15:17 – Košice 23:15), zpět z Košic do Prahy pak pojede v dob ě dopravní špi čky 
v ned ěli 2. ledna (Košice 8:45 – Praha hl.n. 16:48). 

Mimo řádné expresy vypraví České dráhy také z Brna do Pardubic-Svítkova a zp ět. Tyto vlaky jsou 
povinn ě místenkové a jsou ur čeny fanoušk ům, kte ří pojedou na hokejový zápas mezi HC Eaton 
Pardubice a HC Kometa Brno, který se odehraje v ned ěli po poledni na plochodrážním stadionu 
ve Svítkov ě. Ze stanice Brno hl.n. budou vlaky odjíždět v 9:10 a 9:40 hod., zpět ze Svítkova do Brna jsou 
plánované odjezdy v 15:40 a 15:50. Druhý pár těchto vlaků pojede v případě, že se naplní kapacita první 
soupravy. 

Zařazení velkého množství posilových voz ů bude možné mimo jiné díky zm ěně řazení u vybraných 
vlaků mezi Prahou a T řincem. Ve čtvrtek 30. prosince pojedou na posilových rychlících z Prahy hl.n. 
do Třince ve 13:31 (R 1583) a z Prahy-Smíchova do Třince v 15:07 (R 1585) místo klasických souprav  
dvě spřažené jednotky řady 471 CityElefant.  Podobná změna bude také u nedělních rychlíků z Třince 
do Prahy ve 14:42 (R 1582) a 15:53 (R 1584). 



České dráhy doporu čují cestujícím, aby si po řídili do ned ělních dálkových vlak ů, zejména vlak ů 
SC Pendolino, v dostate čném p ředstihu místenky. Jízdní doklady je možné zakoupit v předprodeji 
na pokladních p řepážkách ČD, v jízdenkových automatech v klí čových stanicích, na eShopu ČD 
(www.cd.cz/eshop), p řípadn ě telefonicky na lince Kontaktního centra ČD 840 112 113. Nákupem 
v předprodeji nebo alternativními prodejními kanály se cestující vyhnou frontám, které se mohou 
přes personální posílení pokladen tvo řit v klí čových stanicích. 

Jízdní řád mimo řádného rychlíku R 11050 
Vsetín – Praha (2. ledna 2011) 

stanice příjezd odjezd 

Vsetín  15:05 
Valašské Mezi říčí 15:20 15:22 
Hranice na Morav ě 15:44 15:46 
Olomouc hl.n. 16:17 16:20 
Zábřeh na Morav ě 16:48 16:49 
Česká T řebová 17:17 17:19 
Pardubice hl.n. 18:05 18:07 
Kolín 18:34 18:45 
Praha-Libe ň 19:24 19:25 
Praha hl.n. 19:31  

 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz  

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. Podle knižního jízdního řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České 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 Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do 

zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 


