
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 19. dubna 2011 

České dráhy posílí v období Velikonoc dálkové 
spoje, nabídnou o 16 tisíc míst k sezení více 

V období Velikonoc, od 20. do 26. dubna, posílí České dráhy dálkové vlaky 
na nejd ůležit ějších tratích v republice. Po čet dodate čných míst k sezení 
vzroste o zhruba 16 tisíc. Podstatn ě větší kapacitu nabídne dopravce zejména 
ve st ředu 20. dubna a v pátek 22. dubna, tedy p řed začátkem velikono čních 
prázdnin a prodlouženého víkendu. Více míst k sezen í budou mít vlaky 
i na Velikono ční pond ělí, kdy se budou lidé vracet zp ět dom ů. V tento den 
odpoledne navíc vyjede mimo řádný rychlík ze Vsetína p řes Olomouc 
do Prahy. O Velikonocích budou posíleny také spoje na Slovensko. 
V některých st ředečních a páte čních odpoledních vlacích SC Pendolino mezi 
Prahou a Ostravskem zbývá už jen n ěkolik volných míst, proto doporu čujeme 
všem cestujícím, aby si zarezervovali svá místa co nejd říve. 

Cestující budou p řed Velikonocemi odjížd ět ve dvou vlnách, a to ve st ředu p řed začátkem školních 
prázdnin a o dva dny pozd ěji p řed prodlouženým víkendem.  „Posilové vozy proto zařadíme po oba dva 
tyto dny. Ve středu nabídneme o 4 500 míst  k sezení více než obvykle. V pátek vypravíme pravidelné 
posilové rychlíky a do dálkových vlaků zařadíme posilové vozy. Vagony, které připojíme mimořádně, budou 
mít kapacitu kolem 3 000 míst.  Další ale zařazujeme pravidelně každý pátek,“ říká Luďka Hnulíková, 
ředitelka Odboru provozu osobní dopravy ČD a dodává: „ Největší nápor cestujících o čekáváme 
na Velikono ční pond ělí. Přestože tento den zvýšíme kapacitu vlak ů o zhruba 6 000 míst, cestujícím 
jednozna čně doporu čujeme po řídit si do dálkových vlak ů místenky a zárove ň si v p ředprodeji nebo 
na internetovém eShopu Českých drah zakoupit i jízdenky.  Zákazníci tak p ředejdou  zbyte čnému 
čekání ve frontách a budou mít garantované místo k s ezení.“  Větší kapacitu budou mít vlaky také 
ve čtvrtek 21. dubna a sobotu 23. dubna, kdy také očekáváme zvýšený počet cestujících (kapacita vlaků se 
v tyto dny zvýší o cca 2 500 míst k sezení) 

Posilové vozy budou řazeny v dálkových vlacích (rychlíky, expresy, InterCity a EuroCity), které spojují Prahu 
s Bohumínem, Vsetínem, Zlínem, Brnem, Chebem, Děčínem, Plzní, Českými Budějovicemi, Hradcem 
Králové nebo Turnovem, ale také v rychlících mezi Brnem a Bohumínem, mezi Libercem a Ústím nad Labem 
nebo mezi Plzní, Českými Budějovicemi, Jihlavou a Brnem. 

Zařazení posilových voz ů bude možné mimo jiné díky zm ěně řazení u vybraných vlak ů mezi Prahou 
a Třincem. V pátek 22. dubna a pondělí 25. dubna 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 spojené 
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). 

Mimo řádný rychlík Vsetín – Praha (25. dubna) 

Spojení ze Vsetína p řes Olomouc do Prahy doplní v odpolední špi čce 25. dubna 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 2. třídy s celkovou kapacitou zhruba 500 míst a bude zastavovat ve všech stanicích, kde 
běžně zastavují rychlíky. 



Jízdní řád mimo řádného rychlíku R 11050 
Vsetín – Praha (25. dubna 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 16:50 16:55 
Česká T řebová 17:17 17:19 
Pardubice hl.n. 18:05 18:07 
Kolín 18:35 18:45 
Praha-Libe ň 19:25 19:26 
Praha hl.n. 19:31  

 

Větší kapacita také na Slovensko, více míst v autovla ku 

Delší soupravy pojedou také na Slovensko. Posilové vozy se objeví v expresech a vlacích EuroCity mezi 
Prahou, Žilinou a Košicemi, ale také mezi Prahou a Bratislavou (na EC 344 a EC 345 Avala v celém úseku 
Praha – Beograd a zpět). Noční vlaky EuroNight Slovakia  povezou ve vybrané dny o jeden l ůžkový v ůz 
a jeden autov ůz více než obvykle (EN 445 z Prahy do Košic v noci 21./22. a 22./23. dubna, EN 444 
z Košic do Prahy pak v noci 25./26. a 26./27.dubna). Nabídku spojení mezi Prahou a Košicemi rozší ří 
také pár expres ů Hradčany , který obvykle jezdí jen mezi Prahou a Žilinou. V celé trase mezi Prahou 
a Košicemi pojede 22. a 24. dubna (Ex 129, Praha hl.n. 15:17 – Košice 23:15), zpět z Košic do Prahy pak 
pojede 23. a 25. dubna (Košice 8:45 – Praha hl.n. 16:48). 

Po dohod ě s partnerskými zahrani čními dopravci budou posíleny také další mezistátní vlaky, 
projížd ějící p řes území ČR. 

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

 

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 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. 

 


