
 

 

 

 

 

 

Ústí nad Labem, 20.dubna 2011 

Na tradi ční Řípskou pou ť vypraví České dráhy 
Regionovy 

Tradiční Řípská pou ť se uskute ční už o nadcházejícím víkendu. Protože jsou 
zároveň velikono ční svátky, je možné navštívit pou ť i v pond ělí 25. dubna. 
Návšt ěvníci mohou nechat auta doma a k výletu na horu Říp cestovat vlakem, 
České dráhy posílí celkem 10 spoj ů. 
 
Letošní ro čník tradi ční Řípské pouti se koná o víkendu, na který letos p řipadly také Velikono ční 
svátky, od 22. až 25. dubna.  

Návštěvníkům, kteří se rozhodnou použít k cestě na Řípskou pouť vlak, doporučujeme dojet do stanice 
Roudnice nad Labem,  kde zastavují jak osobní vlaky, tak rychlíky jedoucí ve směru od Ústí nad Labem 
i Prahy. Odtud se dostanou pod Říp, kde bude pouť probíhat, pěšky nebo nebo kyvadlovou autobusovou 
dopravou. Druhou možností je z Roudnice pokračovat motorovým osobním vlakem do zastávky Vražkov 
nebo stanice Straškov  a k hoře Říp přijít po turistických značených cestách od jihovýchodu. 

České dráhy nasadí o tomto víkendu na většinu spojů pod Řípem modernizovanou jednotku Regionova . 
V sobotu 23., v neděli 24. a v pondělí 25.dubna pojede v úseku Roudnice nad Labem – Ra činěves a zp ět 
na těchto spojích: 

• Roudnice nad Labem 8:14 – Račiněves 8:40 

• Račiněves 11:09 – Roudnice nad Labem 11:39 

• Roudnice nad Labem 12:15 – Račiněves 12:41 

• Račiněves 15:09 – Roudnice nad Labem 15:39 

• Roudnice nad Labem 16:14 Račiněves 16:40 

V úseku Vra ňany – Račiněves a zp ět pojede Regionova 23. – 25. dubna na t ěchto vlacích: 

• Račiněves  8:43 – Vraňany 9:11 

• Vraňany 10:38 – Račiněves 11:07 

• Račiněves 12:43 – Vraňany 13:11 

• Vraňany 14:38 – Račiněves 15:07 

• Račiněves 16:43 – Vraňany 17:11 

V sobotu 23. a v neděli 24. dubna bude Regionova v úseku Vraňany – Straškov nasazena navíc také 
na spoji z Vraňan v 18:38, v neděli 24. a v pondělí 25. dubna v úseku Straškov – Roudnice nad Labem také 
na spoji ze Straškova v 7:13 hod. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


