
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 17. května 2011 

ČD posílí vlaky na sobotní Pochod Praha – 
Prčice, nabídnou také speciální celodenní jízdenku 

České dráhy výrazn ě posílí dopravu na 46. ro čník Pochodu Praha – Pr čice, 
který se koná již tuto sobotu 21. kv ětna. Pro p ěší i cyklisty je p řipravena řada 
různě dlouhých tras, nap ř. z Čerčan, Benešova, Byst řice u Benešova, Votic, 
Střezimí ře, Tábora nebo Sedl čan. Do všech t ěchto míst je možné se p řepravit 
posílenými i mimo řádně zavedenými vlaky Českých drah. Ranní rychlíky mezi 
Prahou a Českými Bud ějovicemi budou mimo řádně zastavovat ve stanicích 
Votice a St řezimíř, odpolední rychlíky pak ve stanici He řmaničky. Účastníci 
pochodu mohou využít speciální jízdenky „ ČD Net region St ředočeský / 
Prčice“ za 125 K č, které budou platit v den pochodu ve 2. t řídě všech vlak ů 
ČD v širší oblasti St ředočeského kraje. 

Mimo řádné vlaky na pochod Praha – Pr čice 

Před startem pochodu a po jeho záv ěru vypraví České dráhy mimo řádné sp ěšné vlaky.  Účastníky 
pochodu upozor ňujeme, že  v Olbramovicích letos nebude z d ůvodu p řestavby zdejší stanice za čínat 
žádná z tras pochodu a mimo řádné vlaky tu proto nebudou zastavovat! 

Z Prahy hl.n.  budou mimořádné vlaky odjíždět v 6:46 a 7:46. Vlak v 6:46 pojede do Tábora a zastaví 
v Praze-Vršovicích, Praze-Hostivaři, Bystřici u Benešova, Voticích, a Střezimíři. Spoj v 7:46  zastaví navíc 
i v Benešově u Prahy (vlak v 6:46 zde nestaví) a bude končit ve Střezimíři.  

Ve směru do Prahy pojedou celkem t ři mimo řádné sp ěšné vlaky. Dva z nich pojedou z Heřmaniček – 
v 18:11 (jede do Prahy hl.n.) a 20:11 (nejede na pražské hlavní nádraží, ale do stanice Praha-Smíchov) 
a zastaví ve Voticích, Bystřici u Benešova, Benešově u Prahy, Čerčanech, Praze-Hostivaři a Praze-
Vršovicích. Třetí spěšný vlak pojede z Benešova u Prahy v 19:38 do Prahy hl.n. (jako přípoj od osobního 
vlaku z Tábora, který odjíždí z Heřmaniček v 19:05). 

Na těchto mimo řádných posilových sp ěšných vlacích budou řazeny soupravy s osmi až devíti vozy 
a dostate čnou kapacitou. Ú častník ům pochodu proto doporu čujeme, aby využili p řednostn ě tyto 
spoje a zárove ň aby si zajistili jízdenky pro cestu na pochod v p ředstihu. 

Mimo řádná zastavení rychlík ů ve stanicích Votice, He řmaničky a St řezimíř 

Vybrané dopolední rychlíky Českých drah mimo řádně zastaví ve stanicích Votice a St řezimíř, kde se 
nachází startovní místa pochodu (rychlíky tu obvykl e nezastavují).  Půjde o rychlíky, které odjíždějí 
z Prahy hl.n. do Českých Budějovic v 6:16, 7:16, 8:16 a 9:16 a také o rychlíky v opačném směru z Českých 
Budějovic do Prahy v 6:04, 7:04 a 8:04. 

Pro odvoz ú častník ů pochodu budou odpolední rychlíky spojující Prahu s  Českými Bud ějovicemi 
zastavovat ve stanici He řmaničky. K této stanici je dovezou kyvadlové autobusy z Prčice . Ve směru 
do Prahy budou v Heřmaničkách zastavovat rychlíky v hodinovém intervalu mezi 13:34 a 21:34. Ve směru 
do Tábora a Českých Budějovic budou odjezdy ve 14:24, 15:24, 16:24, 17:24, 18:24, 20:24 a 21:24 . Kromě 
toho mohou cestující k cestě z Heřmaniček využít i pravidelné osobní vlaky a mimořádně vypravené spěšné 
vlaky (viz výše). Poslední autobus z Prčice, kterým bude možné stihnout poslední vlaky z Heřmaniček 
na Prahu (odj. 21:34) a České Budějovice (odj. 21:24), bude odjíždět zhruba ve 21:00 hod. 



Posilové vozy v pravidelných vlacích 

České dráhy o čekávají, že na pochod pojede vlakem velké množství účastník ů. Proto za řadí 
do v ětšiny rychlík ů mimo řádné posilové vozy.  Nejvíce, tři až pět, jich bude řazeno v ranních rychlících. 
Předpokládáme, že rychlík R 201 Anton Bruckner s odjezdem z Prahy hl.n. v 7:16 bude i přes významné 
posílení přeplněn, a proto doporu čujeme využít posilové sp ěšné vlaky s odjezdem z Prahy v 6:46 
a 7:46. Kapacitnější soupravy budou řazeny také na regionálních vlacích z Prahy do Benešova u Prahy  
(ranní vlaky budou posíleny o jednu soupravu CityElefant), z Benešova u Prahy do Tábora i z Olbramovic 
do Sedl čan. 

Upozor ňujeme cestující z rychlík ů mimo řádně zastavujících ve stanicích Votice a St řezimíř, že 
z důvodu délky vlak ů nebude možné v t ěchto stanicích vystupovat z posledních dvou voz ů! 

Kyvadlová autobusová doprava Pr čice – Heřmaničky a Sedlec – Milevsko 

V sobotu 21. května odpoledne bude zajištěna smluvní kyvadlová autobusová doprava z Prčice k železniční 
stanici Heřmaničky do cca 21:00 hod. Do Milevska, Sedlčan a Petrovic bude zajištěna doprava autobusy 
z náměstí v Sedlci do cca 19:30. Kompletní výčet informací od pořadatele je na internetové stránce 
www.praha-prcice.cz/pochod. 

Speciální jednodenní jízdenka „ ČD Net region St ředočeský / Pr čice“ 

Účastník ům pochodu doporu čujeme využít p řednostn ě jízdenky „ ČD Net region St ředočeský / 
Prčice“ za 125 K č pro jednoho cestujícího.  Jízdenka bude platit jen v sobotu 21. května 2011 (do 24:00 
hodin) ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu (shodný s obvodem platnosti jízdenky 
ČD Net region Středočeský) podle následující mapy: 



 

Jízdenky „ČD Net region Středočeský / Prčice“ je možné zakoupit v předprodeji u pokladních přepážek ČD. 
V sobotu 21. května je budou prodávat také průvodčí přímo ve vlacích (po nástupu v obsazené stanici 
standardně s manipulační přirážkou). Prodej těchto jízdenek bude na pokladních přepážkách i u průvodčích 
ukončen v sobotu 21. května ve 12:00 hod. Nárok na slevu se p ři zakupování ani kontrole jízdních 
doklad ů neprokazuje. 

S touto jízdenkou se účastníci pochodu dostanou na místa startů nejen z Prahy, ale i z ostatních míst 
Středočeského kraje a blízkého okolí, přičemž jízdenka platí také pro cestu zpět. Cestující z jiných regionů si 
mohou zakoupit jízdenku (jednosměrnou nebo zpáteční) ze své nástupní stanice do první stanice, odkud 
platí jízdenka ČD Net region Středočeský/Prčice, a pro další cestu navázat touto jízdenkou (příklad: 
standardní jízdenka Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou + akční nabídka ČD Net region 
Středočeský/Prčice pro další cestu). 

Přeprava kol na Pochod Praha – Pr čice 

Pochod Praha – Prčice zahrnuje také několik cyklotras,  které vedou do Prčice z Prahy, Milevska a Tábora. 
Cyklotrasa z Prahy je vedena jako jednosměrná, cyklotrasy z Milevska a z Tábora jsou okružní. Cyklisty 
upozorňujeme, že ve všech rychlících mezi Prahou a Českými Budějovicemi je povolena přeprava jízdních 
kol pouze s povinnou rezervací místa pro kola v zavazadlovém od díle.  Tyto rezervace stojí 15 Kč 
za jedno kolo a je možné je zakoupit na pokladní p řepážce t ěsně před odjezdem p říslušného vlaku, tedy 
např. ve stanici He řmani čky po projetí cyklistické trasy pochodu. 

Jízdní řád mimo řádných sp ěšných vlak ů na Pochod Praha – Pr čice 
(platí 21. května 2011) 

Sp 35195 Sp 35197 stanice Sp 35194 Sp 35196 Sp 3519 8 **) 
– – Praha-Smíchov – – 21:36 

6:46 7:46 
 

Praha hl.n. 19:35 20:23 | 
6:51 7:51 Praha-Vršovice 19:30 20:18 21:24 
6:59 7:59 Praha-Hostivař 19:21 20:10 21:16 

| | Čerčany 18:54 | 20:50 
| 8:32 Benešov u Prahy 18:45 19:38 20:41 

7:37 8:38 Bystřice u Benešova 18:39 – 20:35 
| | Olbramovice | – | 

7:51* 8:54 Votice 18:22* – 20:21 
| | Heřmaničky 18:11 – 20:11 

8:09* 9:07 Střezimíř – – – 
8:35 – Tábor – – – 

*) Ve stanici Votice není možný výstup cestujících z posledních dvou vozů na konci vlaku. Ve Voticích a Střezimíři 

není u těchto vlaků možná vykládka zavazadel a kol přepravovaných v rámci úschovy během přepravy. 

**) Vlak jede do stanice Praha-Smíchov mimo Prahu hl.n. 

 

V sobotu 21. kv ětna bude platit na trati Praha – České Bud ějovice speciální jízdní řád, který je 
k dispozici na internetu  www.cdrail.cz/gvd/Prcice2011.pdf . Informace je možné získat na stránkách 
www.cd.cz  a také na lince Kontaktního centra ČD 840 112 113. 

 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

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. 


