
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, Ostrava, Brno, 13. ledna 2010 

Nové ob čerstvení ve spojích SC Pendolino  

 

České dráhy m ění od ledna bonusového ob čerstvení, které ve vlacích 

SuperCity Pendolino dostávají zdarma cestující prvn í třídy. Nabídka baget, 

sendvi čů, salátů a dezertů se bude nov ě měnit každý týden a zákazníci si 

navíc mohou vybrat i jídlo vhodné pro diabetiky. Cí lem Českých drah je zvýšit 

kvalitu gastronomických služeb a dále zatraktivnit cestování spoji 

SC Pendolino. Ke zm ěně proto došlo také v bistrovozech, kde jsou pokrmy 

a teplé nápoje od nyn ějška podávány jako v klasických jídelních vozech 

na porcelánu.  

 

Dodavatelem bonusového občerstvení je společnost BAPA s.r.o., která vzešla z řádného výběrového řízení. 

O roznášku a servis ve vlaku se bude nadále starat společnost Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Přestože 

dochází k rozší ření a zkvalitn ění nabídky, za dodávky bonusového ob čerstvení zaplatí České dráhy 

méně než loni. Nov ě vysout ěžená cena je o cca 2,6 milionu korun nižší. V první třídě vlaků SC 

Pendolino podává personál cestujícím zdarma kromě občerstvení také denní tisk.  

 

Spoje SuperCity Pendolino jsou v současné době nejspolehlivější a nejrychlejší vlaky ČD, které spojují 

hlavní město s Moravou. Cesta z Prahy do Ostravy-Svinova jim v novém grafikonu trvá 2 hodiny a 56 minut, 

z Prahy do Brna dorazí za 2 hodiny a 23 minut. Loni v červnu začal páteční spoj SC Pendolino Sprinter 

spojovat také Prahu s Třincem, tuto vzdálenost ujede za 3 hodiny a 55 minut. 

 

Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení 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. V jízdním 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. 

 

 

 


