
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Zlín, 4. dubna 2011 

ČD zajistí náhradní vlakovou dopravu po dobu 
rekonstrukce silni ční komunikace 

České dráhy na základ ě jednání s Koordinátorem ve řejné dopravy 

Zlínského kraje a objednávky Zlínského kraje zajist í náhradní vlakovou 

dopravu od 11. dubna do 30. června letošního roku mezi Bylnicí 

a Popovem. D ůvodem je plánovaná uzavírka silnice II/495 v úseku mezi 

Štítnou nad Vlá ří a Bylnicí. Jednotlivé spoje budou vedeny motorový m 

vozem  řady 810.  
 

Cestující, kte ří pojedou autobusem ČSAD Vsetín, budou odbaveni podle tarifu tohoto 

autobusového dopravce až do své cílové stanice. Mez i stanicemi Popov a Bylnice budou 

ve vlacích náhradní vlakové dopravy i v pravidelnýc h spojích ČD uznávány platné jízdní doklady 

vydané ČSAD Vsetín. Cestující, kte ří pojedou kratší úsek z Bylnice do Popova, budou od baveni 

dle tarifu Českých drah a dále dle tarifu autobusového dopravce . 

 

Spoje náhradní vlakové dopravy budou z Bylnice do P opova odjížd ět v t ěchto časech:  6:30, 8:18, 

9:15, 10:42, 12:17, 12:50, 14:27,16:48. Dva spoje v 13:10 a 15:32 pojedou až do Bohuslavic nad Vláří. 

V opačném sm ěru, tedy z Popova do Bylnice budou odjížd ět vlaky vždy  v 6:55, 8:30, 9:27, 10:54, 

12:29, 13:02, 14:39, 17:26. Už z Bohuslavic nad Vláří budou vypraveny dva spoje v 14:14 a 16:36. 

 
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.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. 
 

 

 


