
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 18. července 2011 

Náročné výluky v železni ční doprav ě na Brn ěnsku 
pokra čují 

Začátkem července za čaly náro čné výluky železni ční dopravy na Brn ěnsku. 
Správa železni ční dopravní cesty (SŽDC) b ěhem šesti červencových dn ů 
vym ěňovala nosná lana na brn ěnském hlavním nádraží. Práce budou ješt ě 
pokra čovat v ur čité hodiny i v další nepracovní dny s výraznými dop ravními 
opat řeními zejména 30. a 31. července a 6. a 7. srpna. Tím by m ěly náro čné 
práce spojené s vým ěnou nosných lan trolejového vedení na nádraží 
v krajské metropoli skon čit. Koncem července za čne nep řetržitá výluka 
z důvodu udržovacích prací na trati z Brna p řes Střelice do Zastávky u Brna, 
současně se zahájí práce na oprav ě mostu mezi Brnem hl.n. a Horními 
Heršpicemi. Zde budou práce probíhat v ur čité dny a v daném časovém 
rozmezí. Práce na mostu budou pokra čovat i koncem srpna. České dráhy 
v souvislosti s výlukami p řipravily opat ření v železni ční doprav ě. Cestujícím 
doporu čujeme, aby v ěnovali opat ření velkou pozornost, v četně omezení 
služeb u vlakové kyvadlové dopravy nebo náhradních autobus ů. Jednotlivé 
výlukové jízdní řády naleznou cestující na stránkách www.cd.cz v sek ci 
Vlakem po ČR / Jízdní řád / Traťové jízdní řády. 

 
Časový harmonogram výluk SŽDC  

• vým ěna nosných lan ve stanici Brno hl.n.: 23., 24., 30. a 31. července a 6. a. 7. srpna (vždy v určité 
hodiny); 

• udržovací práce na trati Brno – St řelice – Zastávka u Brna: nepřetržitě od 21. do 26. července; 
• oprava mostu mezi stanicí Brno hl.n. a Brno-Horní H eršpice: 21., 22., 25. – 27. července a 20. – 

27. srpna (vždy v určité hodiny); 
• oprava podchodu na zastávce Brno- Řečkovice: 10. – 12., 15. – 17. srpna (vždy v určité hodiny); 
• udržovací práce na trati Brno – Vyškov na Morav ě – Nezamyslice: nepřetržitě od 15. do 19. srpna. 

 
Výměna nosných lan na brn ěnském hlavním nádraží, opat ření Českých drah 
na dny 30. a 31. července, 6. a 7. srpna 2011  

O sobotách 30. července a 6. srpna  budou práce probíhat od 9:30 do 20:30. 
Shrnutí základních opatření dopravce: 

Dálková doprava (EC, Ex) Praha – Česká T řebová – Brno – B řeclav 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou p řes Brno hl.n., náhradn ě zastaví v Mod řicích. Dopravu cestujících 
do/z Mod řic budou zajiš ťovat kyvadlové vlaky Brno hl.n. – Mod řice vedené motorovou jednotkou 
„Regionova“. 

Odjezdy kyvadlových vlak ů z Brna hl.n. k vlak ům EC, Ex ve sm ěru do B řeclavi: v čase pravidelných 
odjezdů vlaků z Brna hl.n. V Modřicích bude umožněn přestup cestujících, vlaky EC a Ex budou po přestupu 
cestujících pokračovat ve směru Břeclav s cca 10 minutami zpoždění. Odjezdy kyvadlových vlak ů z Brna 
hl.n. k vlak ům EC, Ex ve sm ěru do Prahy: v čase pravidelných odjezdů vlaků EC a Ex 174, 78, 172, 570, 



170, 70, 272, 72, 274, 74, 344  z Brna hl.n. V Modřicích bude umožněn přestup cestujících, tzn. že vlaky EC 
a Ex budou po přestupu cestujících pokračovat směr Praha s cca 25 minutami zpoždění. 

Odjezdy kyvadlových vlak ů z Modřic od vlak ů EC, Ex jsou plánovány za sebou po dojezdu vlak ů 
od Břeclavi a Prahy a přestupu cestujících v plánovaných časech. V případě zpoždění vlaků EC a Ex 
kyvadlové vlaky operativně vyčkají na přestup cestujících. Cestující tedy do Brna hl. n. přijedou ve směru 
od Prahy asi o 25 minut později, ve směru od Břeclavi asi o 15 minut později. Z Modřic bude odjížd ět 
ve 39. minutu osobní vlak B řeclav – Brno hl. n. Cestující od vlak ů EC a Ex mohou použít pro dopravu 
do Brna hl. n. i tyto vlaky.  

Dálková doprava (R) Praha – Česká T řebová – Brno (linka R2 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou p řes Brno hl.n., náhradn ě zastaví v Brn ě-Židenicích. K cest ě 
do/z Brna-Židenic bude zajišt ěna náhradní autobusová doprava (NAD). 

Odjezdy autobus ů NAD z Brna hl.n. k rychlík ům ve sm ěru do Prahy: v čase pravidelných odjezdů vlaků 
z Brna hl.n. Rychlíky budou po přestupu cestujících pokračovat směr Praha s cca 20 minutami zpoždění. 
Odjezdy autobus ů NAD z Brna-Židenic za rychlíky od Prahy budou po přestupu cestujících z vlaku. 
Cestující do Brna hl.n. přijedou ve směru od Prahy asi o 20 minut později. 

Všechny uvedené vlaky jsou p římé soupravy Praha – Česká T řebová – Brno – Nezamyslice – 
Olomouc – Jeseník / Šumperk. Z Brna-Židenic pokračují po výstupu cestujících směřujících do Brna hl.n. 
dále do Brna-Slatiny, kde mimořádně zastaví pro nástup cestujících směr Olomouc. Cestující, kte ří jedou 
těmito vlaky a v Brn ě nevystupují, jedou stejnou soupravou bez p řestupu! Cestující ze sm ěru 
od Prahy, kte ří vystupují v Brn ě, mohou vystoupit až v Brn ě-Slatin ě, je-li to pro ně výhodnější. 
V opačném směru mohou cestující směrem Praha nastoupit i v Brně-Slatině (odjezdy vlaků budou v 10:35, 
12:35, 14:35, 16:35 a 18:35). Cestující nedoplácejí rozdíl jízdného. 
 
Dálková doprava (R) Praha – Havlí čkův Brod – Brno (linka R3 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou do/z Brna hl.n., svoji jízdu ukon čí/zahájí v Brn ě-Králov ě Poli. 
Doprava cestujících do/z Brna-Králova Pole bude zaj išt ěna NAD. 

Odjezdy autobus ů NAD z Brna hl.n. k rychlík ům sm ěr Praha: v čase pravidelných odjezdů vlaků z Brna 
hl.n. Rychlíky budou po přestupu cestujících pokračovat ve směru do Prahy s cca 15 minutami zpoždění. 
Odjezdy autobus ů NAD z Brna-Králova Pole od rychlík ů ze směru Praha po přestupu cestujících z vlaku. 
Cestující do Brna hl.n. přijedou ve směru od Prahy asi o 15 minut později. 

Dálková doprava (R) Brno – Olomouc – Jeseník / Šump erk (linka R7 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou p řes Brno hl.n., náhradn ě zastaví v Brn ě-Slatin ě. Dopravu 
cestujících do/z Brna-Slatiny budou zajiš ťovat kyvadlové vlaky Brno hl.n. – Brno-Slatina vede né 
elektrickými jednotkami řady 560 („pantografy“). 

Odjezdy kyvadlových vlak ů z Brna hl.n. k rychlík ům ve sm ěru do Olomouce:  v čase pravidelných 
odjezdů vlaků z Brna hl.n. Rychlíky budou po přestupu cestujících pokračovat dále směrem na Olomouc 
s cca 15 minutami zpoždění. Odjezdy kyvadlových vlak ů z Brna-Slatiny od rychlík ů budou ze směru 
od Olomouce po přestupu cestujících z vlaku. Cestující do Brna hl.n. přijedou ve směru od Olomouce asi 
o 15 minut později.  

Všechny uvedené vlaky jsou p římé soupravy Praha – Česká T řebová – Brno – Nezamyslice – 
Olomouc – Jeseník / Šumperk. Z Brna-Židenic pokračují po výstupu cestujících směřujících do Brna hl.n. 
dále do Brna-Slatiny, kde mimořádně zastaví pro nástup cestujících směr Olomouc. Cestující, kte ří jedou 
těmito vlaky a v Brn ě nevystupují, jedou stejnou soupravou bez p řestupu. Cestující ze sm ěru 
Olomouc, kte ří vystupují v Brn ě, mohou vystoupit až v Brn ě-Židenicích. V opačném směru 
(do Olomouce) mohou cestující nastoupit i v Brně-Židenicích (odjezdy vlaků budou v 11:15, 13:15, 15:15, 
17:15 a 19:15).  Cestující nedoplácejí rozdíl jízdného. 

Regionální doprava (Os) Letovice – Brno – K řenovice hor. n. (linka S2 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě budou v úseku Brno hl. n. – Brno-Židenice nahrazen y NAD. Odjezdy autobus ů 
NAD z Brna hl.n. k osobním vlak ům ve sm ěru do Letovic: v čase pravidelných odjezdů vlaků z Brna hl.n. 



Osobní vlaky budou po přestupu cestujících v Brně-Židenicích pokračovat ve směru do Letovic s cca 
20 minutami zpoždění. Odjezdy autobus ů NAD z Brna-Židenic od osobních vlaků ze směru Letovice 
po přestupu cestujících z vlaku. Cestující do Brna hl.n. přijedou ve směru od Letovic asi o 20 minut později. 
Na rameni Brno hl. n. – K řenovice hor. n. jezdí vlaky podle pravidelného jízd ního řádu. 

Regionální doprava (Sp, Os) Ž ďár nad Sázavou – Brno – B řeclav (linka S3 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě budou rozd ěleny na dv ě samostatná vozební ramena: 

• Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno-Královo Pole – Brno-Lesná – Brno-Židenice – Modřice (po 
nákladním průtahu; 

• Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice – Modřice – Vranovice – Břeclav. 

Cestující jedoucí z/do Brna hl.n. do/z Brna-Králova  Pole a dále ve sm ěru do/z Tišnova, použijí NAD, 
která je vedena mezi stanicemi Brno hl.n. a Brno-Kr álovo Pole p římo, bez zastavení.  Odjezdy 
náhardních autobus ů z Brna hl. n. k osobním vlak ům ve sm ěru doTišnova je v čase pravidelných 
odjezdů vlaků z brněnského hlavního nádraží. Osobní vlaky budou po přestupu cestujících v Brně-Králově 
Poli pokračovat ve směru do Tišnova s cca 15 minutami zpoždění. V opačném sm ěru odjedou autobusy 
NAD z Brna-Králova Pole od osobních vlak ů ze směru Tišnov po přestupu cestujících z vlaku. Cestující 
do Brna hl.n. přijedou ve směru od Tišnova asi o 15 minut později. Náhradní autobusová doprava 
za spěšný vlak Sp 1779 Ž ďár nad Sázavou – Brno bude vedena v trase Brno-Král ovo Pole – Brno-
Lesná – Brno-Židenice – Brno hl.n. 

V úseku Brno hl.n. – B řeclav jezdí vlaky podle pravidelného jízdního řádu s tím, že v Mod řicích bude 
vždy umožn ěn přestup cestujících mezi vlaky Ž ďár nad Sázavou – Mod řice a Brno – B řeclav 
a opačně. 
 
V neděli 31. července  budou práce probíhat od 4:55 do 15:00. Shrnutí základních 
opatření dopravce: 

Dálková doprava (SC) B řeclav – Brno – Česká T řebová – Praha  

Vlak SC 278 „SC Slovenská strela“ nepojede p řes Brno hl.n., náhradn ě zastaví v Brn ě-Židenicích.  
Dopravu cestujících do Brna-Židenic (k SC 278) zajistí náhradní vlaková souprava s odjezdem z Brna hl.n. 
v 7:16 (tzn. v čase pravidelného odjezdu SC 278 z Brna hl. n.). Zpět z Brna-Židenic tento vlak odjede 
po přestupu cestujících z SC 278, předpoklad odjezdu v 7:25. 

Dálková doprava (EC, Ex) Praha – Česká T řebová – Brno – B řeclav 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou p řes Brno hl.n., náhradn ě zastaví v Mod řicích (vlaky ve sm ěru 
Praha – B řeclav) a v Brn ě-Židenicích (vlaky ve sm ěru B řeclav – Praha). Dopravu cestujících budou 
zajiš ťovat: 

• kyvadlové vlaky Brno hl. n. – Modřice, 
• kyvadlové vlaky Brno hl. n. – Brno-Židenice 

Odjezdy kyvadlových vlak ů z Brna hl.n. do Mod řic k vlak ům EC ve sm ěru do B řeclavi budou v čase 
pravidelných odjezd ů vlaků EC. V Modřicích bude umožněn přestup cestujících, tzn. že vlaky EC budou 
po přestupu cestujících pokračovat směr Břeclav s cca 10 minutami zpoždění. EC 71 Brno – Wiener 
Neustadt pojede z Brna hl.n. podle pravidelného jíz dního řádu, tzn. bez p řestupu v Mod řicích. 

Odjezdy kyvadlových vlak ů z Brna hl.n. do Brna-Židenic k vlak ům EC, Ex  ve směru do Prahy budou též 
v čase pravidelných odjezdů vlaků EC. V Brně-Židenicích bude umožněn přestup cestujících, tzn. že vlaky 
EC a Ex budou po přestupu cestujících pokračovat směr Praha s cca 10 minutami zpoždění. EC 176 Brno – 
Hamburg a Ex 572 Brno – Praha  vyjede z Brna hl.n. podle pravidelného jízdního řádu, tzn. bez přestupu 
v Brně-Židenicích. 

Odjezdy kyvadlových vlak ů z Modřic do Brna hl.n. od vlak ů EC od Prahy  budou až po přestupu 
cestujících. V případě zpoždění vlaků EC kyvadlové vlaky operativně vyčkají na přestup cestujících. 
Cestující tedy do Brna hl.n. přijedou ve směru od Prahy asi o 25 minut později. Kyvadlové vlaky z Brna-
Židenic do Brna hl.n. od vlak ů EC a Ex od B řeclavi vyjedou po p řestupu  cestujících v plánovaných 



časech. V případě zpoždění vlaků EC a Ex kyvadlové vlaky operativně vyčkají na přestup cestujících. 
Cestující tedy do Brna hl.n. přijedou ve směru od Břeclavi asi o 15 minut později. 

Dálková doprava (R) Praha – Havlí čkův Brod – Brno (linka R3 IDS JMK) 

Rychlíky R 671 (Brno hl.n. p říj. 7:42) a R 674 (Brno hl.n. odj. 8:22) budou v ús eku Brno hl. n. – Brno-
Královo Pole nahrazeny NAD. 

Dálková doprava (R) Brno – Jihlava – České Bud ějovice – Plze ň (linka R4 IDS JMK) 

Vybrané vlaky nepojedou do/z Brna hl.n., svoji jízd u ukon čí/začnou v Zastávce u Brna. Doprava 
cestujících do/z Zastávky u Brna bude zajišt ěna NAD. 

Odjezdy autobus ů NAD z Brna hl.n. k rychlík ům sm ěrem na České Bud ějovice jsou  v čase 
pravidelných odjezdů vlaků z Brna hl.n. Rychlíky R 664 a 666 budou po přestupu cestujících pokračovat 
ve směru do Českých Budějovic s cca 15 minutami zpoždění. Odjezdy autobus ů NAD ze Zastávky u Brna 
od rychlík ů R 929, 667 a 669 ze směru České Budějovice po přestupu cestujících z vlaku. Cestující do Brna 
hl.n. přijedou ve směru od Českých Budějovic asi o 15 minut později. 

Regionální doprava (Os) Letovice – Brno – K řenovice hor. n. (linka S2 IDS JMK) 

Vybrané vlaky budou v úseku Brno hl.n. – Sokolnice- Telnice nahrazeny NAD. Na rameni Brno hl.n. – 
Letovice jezdí vlaky podle pravidelného jízdního řádu. 

Regionální doprava (Sp, Os) Ž ďár nad Sázavou – Brno – B řeclav (linka S3 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou p řes Brno hl.n., pojedou po nákladním pr ůtahu, zastavují podle 
pravidelného jízdního řádu na zastávkách a Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Židenice 
a Modřice. V úseku Brno-Židenice – Brno hl. n. (I. až IV.  nástupišt ě) a Brno hl. n. (V. a VI. nástupišt ě) – 
Modřice budou zavedeny kyvadlové vlaky. 

Regionální doprava (Os) Brno – Veselí nad Moravou ( linka S6 IDS JMK) 

Osobní vlak Os 4102 (Brno hl.n. příj. 5:50) a Os 4146 (Brno hl.n. příj. 6:50) pojede z Brna-Slatiny do Brna 
hl. n. odklonem p řes Brno-Židenice.  Zastávka Brno-Černovice nebude obsloužena. Cestující jedoucí 
do Brna-Černovic použijí z Brna-Slatiny spoje MHD nebo mohou vystoupit v Brně-Židenicích. 

Osobní vlak Os 4113 (Brno hl.n. odj. 14:14) pojede z Brna hl. n. do Brna-Slatiny odklonem p řes Brno-
Židenice.  Zastávka Brno-Černovice nebude obsloužena. Cestující jedoucí do Brna-Černovic použijí spoje 
MHD, cestující jedoucí z Brna-Černovic směr Veselí nad Moravou musí použít prostředky MHD nebo mohou 
nastoupit v Brně-Židenicích (odj. 14:20). 

V neděli 7. srpna  budou práce probíhat od 5.00 do 15.00. Shrnutí základních 
opatření dopravce: 

Dálková doprava (SC) B řeclav – Brno – Česká T řebová – Praha  

Vlak SC 278 „SC Slovenská strela“ nebude veden p řes Brno hl.n., náhradn ě zastaví v Brn ě-
Židenicích.  Dopravu cestujících směr Praha do Brna-Židenic a dopravu cestujících směr Brno z Brna-
Židenic zajistí náhradní vlaková souprava s odjezdem z Brna hl. n. v 7:16 (tzn. v čase pravidelného odjezdu 
SC 278 z Brna hl.n.). Zpět z Brna-Židenic odjede po přestupu cestujících z SC 278, předpoklad odjezdu 
v 7:25. 

Dálková doprava (R) Praha – Havlí čkův Brod – Brno (linka R3 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené době budou v úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole a zp ět nahrazeny motorovými 
jednotkami „Regionova“.  Ve stanici Brno-Královo Pole cestující přestoupí do/z kmenové soupravy. 
Opatření se týká rychlíků R 674, 676, 678, 680; v opačném směru R 671, 675, 677 a 679. 

Dálková doprava (R) Brno – P řerov – Bohumín (linka R7 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené dob ě nepojedou do/z Brna hl.n., svoji jízdu ukon čí/začnou ve Vyškov ě na Morav ě. 
Doprava cestujících do/z Vyškova na Morav ě bude zajišt ěna NAD. 

Odjezdy autobus ů NAD z Brna hl.n. k rychlík ům sm ěrem na Bohumín:  v čase pravidelných odjezdů 
vlaků z Brna hl. . Vlaky budou po přestupu cestujících pokračovat směr Bohumín s cca 5 minutami zpoždění. 



Odjezdy autobus ů NAD z Vyškova na Morav ě ze směru Bohumín  po přestupu cestujících z vlaku. 
Cestující do Brna hl.n. přijedou ve směru od Bohumína asi o 5 minut později. 

Regionální doprava (Os) Letovice – Brno – K řenovice hor. n. (linka S2 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené době budou v úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice nahrazeny N AD. Vlaky mezi Brnem 
hl.n. – Letovicemi jezdí vlaky podle pravidelného jízdního řádu. 

Regionální doprava (Os) Brno – Veselí nad Moravou ( linka S6 IDS JMK) 

Opatření totožné jako 31. července. 

Ve čtvrtek 21. července za číná nep řetržitá výluka SŽDC na trati Brno – 
Střelice – Zastávka u Brna, která potrvá do 26. července. Zárove ň bude 
ve dnech 21., 22., 25., 26. a 27. července probíhat oprava mostu mezi 
brněnským hlavním nádražím a Horními Heršpicemi. České dráhy p řipravily 
pro své cestující následující opat ření: 

Dálková doprava (R) Brno – Jihlava – České Bud ějovice – Plze ň (linka R4 IDS JMK) 

Vlaky nepojedou do/z Brna hl.n., svoji jízdu ukon čí/zahájí v Nám ěšti nad Oslavou. Doprava 
cestujících do/z Nám ěště nad Oslavou bude zajišt ěna NAD. NAD bude vedena jako červená linka R 
v trase Brno hl.n. – Nám ěšť nad Oslavou. 

Kmenová souprava R 662 (Brno hl. n. odj. 9:20) a R 663 (Brno hl.n. p říj. 18:37) pojede z/do Brna hl.n. 
odklonem p řes Havlí čkův Brod  (bez možnosti výstupu a nástupu cestujících v Havlíčkově Brodě). Tyto 
vlaky budou v úseku Náměšť nad Oslavou – Třebíč – Jihlava zajištěny náhradní vlakovou soupravou. 
V Jihlavě bude zajištěn přestup cestujících do/z kmenové soupravy jedoucí odklonem přes Havlíčkův Brod. 
Kmenové soupravy vedené odklonem doporu čujeme cestujícím jedoucími s jízdními koly. 

Regionální doprava (Os) Ž ďár nad Sázavou – Brno – B řeclav (linka S3 IDS JMK) 

V úseku Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice projede mé ně vlaků, než kolik je uvedeno v pravidelném 
jízdním řádu, z tohoto d ůvodu budou ve dnech 21. – 22. a 25. – 27. 7.: 

• vybrané vlaky na trati Tišnov – Brno hl.n. a Brno hl.n. – Vranovice odřeknuty bez náhrady; 
• u vybraných vlaků v Brně hl.n. bude nutný přestup do jiné soupravy. 

Přehled odřeknutých vlaků, mimořádné přestupy a poskytované služby jsou uvedeny ve výlukovém jízdním 
řádu na webových stránkách ČD: www.cd.cz / Vlakem po ČR / Jízdní řád / Traťové jízdní řády). 

Regionální doprava (Sp, Os) Brno – Jihlava a Brno –  Moravské Bránice – Oslavany – Hrušovany nad 
Jevišovkou (linky S4 a S41 IDS JMK) 

Vlaky v uvedené době budou v úseku Brno hl. n. – Střelice – Zastávka u Brna nahrazeny NAD. Autobusová 
doprava bude vedena na t řech linkách: 

• modrá linka A (zrychlený spoj)  v trase Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará ne-mocnice – 
Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna; 

• oranžová linka B v trase Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko, 
Nová – Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice 
(zastávka na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u 
Brna; 

• zelená linka C v trase Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko, Nová – 
Střelice, obecní úřad – Střelice. Provoz linky C kon čí v ned ěli 24. července v 19:30, poté ve sm ěru 
do/z Moravských Bránic již pojedou vlaky podle prav idelného jízdního řádu.  

Linky A a B nahrazují vlaky na trati Brno – Jihlava  (linka S4 IDS JMK), linka C nahrazuje vlaky na tra ti 
Brno – Moravské Bránice (linka S41 IDS JMK). 

Odjezdy a příjezdy vlaků, spojů náhradní autobusové dopravy a poskytované služby jsou uveřejněny ve 
výukovém jízdním řádu na webových stránkách ČD www.cd.cz / Vlakem po ČR / Jízdní řád / Traťové jízdní 
řády. 
 



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. 
 


