
                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

 

 

České Budějovice, 19. května 2011 

Na netolickou lokálku se na dva týdny vrátí vlaky 

Na základě objednávky soukomé spole čnosti JIP – Papírny V ětřní, a.s., zajistí 
České dráhy jako osobní železni ční dopravce vlakové spoje na trati České 
Budějovice – Netolice. Vlaky pojedou od pond ělí 23. května do pátku 
3. června v pracovní dny.  

Na všech spojích bude jezdit jednotka Regionova. Ve  vlaku neplatí jízdní doklady Českých drah. 
Jednotné jízdné bude 24 K č, studenti zaplatí 18 K č, kola se p řepravují zdarma. Jízdenky se budou 
prodávat pouze ve vlaku.  
 
 

Jízdní řád vlaku „Netolický čert“ 
(jede od 23. května do 3. června v pracovní dny) 

14:57 České Bud ějovice 16.44 
15:00 České Budějovice severní zastávka 16:40 
15:06 Hluboká nad Vltavou 16:30 

| Zliv 16:24 
15:22  Dívčice 16:17 
15:28 Libějovice 16:09 
15:31 Malovice 16:06 
15:34 Holečkov 16:03 
15:40 Netolice 15:57 

 

Spoj z Českých Budějovic nestaví ve Zlivi, protože v 15:07 hod. jede z Českých Budějovic rychlík, který ve 
Zlivi pravidelně zastavuje. 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 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. 


