
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 23. března 2011 

Už tuto sobotu op ět vyjíždí tradi ční cyklovlak 
na Oko ř 

Poslední b řeznový víkend vyjede op ět na trasu Praha Masarykovo nádraží 
– Hostivice – Podlešín – Slaný tradi ční cyklovlak s obchodním názvem 
„Velo“. Vlak, složený z motorového vozu a p řívěsného vozu umož ňujícího 
přepravu v ětšího po čtu jízdních kol, bude v provozu vždy o víkendech 
a svátcích od 26. b řezna 2011 do 30. října 2011 v rozsahu dvou pár ů 
spoj ů. Pro p řepravu cyklist ů je přednostn ě určen vždy druhý v ůz vlaku, 
který je vybaven speciálními prostory pro p řepravu jízdních kol a je v n ěm 
snížen po čet míst k sezení.  

V jízdním řádu cyklovlaku nedošlo oproti lo ňskému roku tém ěř k žádným zm ěnám, odjezdy jsou 

stanoveny na 9:10 a 13:41 z Masarykova nádraží ve směru do Slaného a na 11:31 a 17:32 ze Slaného 

ve směru do Prahy Masarykova nádraží. K dočasné změně odjezdů cyklovlaku dojde v období 

od 23. dubna do 9. kv ětna,  kdy bude probíhat výluka mezi Masarykovým nádražím a provizorní 

zastávkou Gymnasijní v Dejvicích.  V tuto dobu pojede ranní spoj do Slaného a večerní spoj zpět 

do metropole po trati tzv. Pražského Semmeringu (přes zastávku Praha-Řepy), přičemž počáteční 

(koncovou) stanicí vlaků bude pražské hlavní nádraží. Zbývající dva spoje pojedou jen v úseku mezi 

stanicemi Praha-Řepy a Slaný. Výlukový jízdní řád s přesnými časy odjezdů během výluky je 

k dispozici  na stránkách www.cdrail.cz/gvd/k121vyluka01.pdf. 

V cyklovlaku platí mimo Tarifu ČD také Tarif Pražské integrované dopravy.  Je tak možné 

kombinovat jízdné Českých drah například s pražskou tramvajenkou a tím využít výhody integrovaného 

tarifu. Jednotlivé jízdenky PID lze však použít pouze pro cesty z Prahy Masarykova nádraží 

do Hostivice, dále platí pouze jízdné ČD nebo předplatní jízdenky PID (ty jen do železniční stanice 

Podlešín). Cena přepravy jízdního kola jako spoluzavazadla je dle Tarifu ČD 25 Kč za každý vlak nebo 

50 Kč na celý den pro cesty více vlaky. 

V loňském roce využilo cyklovlak na Oko ř a do Slaného tém ěř 5000 cestujících, kte ří přepravili 

548 kol. Od roku 2007, kdy vlak poprvé vyjel po nov ě opravené trati z Jen če do St ředokluk, 

přepravil už zhruba 22 000 cestujících a skoro t ři tisíce jízdních kol. 

Cílem cyklovlaku je přiblížit pěším a cykloturistům atraktivní cíle jako je zřícenina hradu Okoř, rotunda 

sv. Petra a Pavla v Budči, rodiště Oty Pavla v Buštěhradu nebo údolí Zákolanského potoka. 

Pro Pražany je to jedinečný tip na výlet po okolí hlavního města. 

Mgr. Petr Pošta Ing. Filip Drápal 
tiskové oddělení ČD tiskový mluvčí ROPID 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 602 379 792, drapal@ropid.mepnet.cz 



Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 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 SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

Informace o organizaci ROPID 

ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, je příspěvková organizace hlavního města Prahy, odpovědná za 

bezproblémový chod a rozvoj Pražské integrované dopravy. Její úloha je organizační a kontrolní. Ze své práce se odpovídá 

orgánům samosprávy a státní správy, které jej zabezpečením dopravy pověřily. Založením ROPIDu v roce 1993 vyvrcholil záměr 

města reagovat na probíhající společenské a ekonomické změny a vybudovat moderní integrovaný systém hromadné dopravy 

osob v hlavním městě Praze a jeho okolí. Cílem tohoto systému je nabídnout atraktivní a důstojnou hromadnou dopravu osob pro 

všechny skupiny obyvatel a návštěvníků města a vytvořit tak alternativu stoupající intenzitě automobilového provozu.  

Informace o Pražské integrované doprav ě 

Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové 

linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními 

podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů. Pražská integrovaná doprava je budována na 

území Prahy a části Středočeského kraje s rozhodujícími dopravními vztahy k hl. m. Praze s cílem zajistit kvalitní dopravní 

obslužnost území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální.  

 

 


