
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 

 

 

 Praha, 24. října 2011 

ČD výrazn ě posílí na konci října dálkové vlaky, 
nabídnou o 14 tisíc míst k sezení více než obvykle 

V souvislosti se svátkem 28. října, Duši čkami a prodejem ak čních jízdenek ČD 
Promo a ČD Net Lidl posílí České dráhy na konci října dálkové vlaky o 14 tisíc 
míst. Posily vlak ů budou jedny z nejv ětších v poslední dob ě. Dopravce nabídne 
nejvíce dodate čných míst k sezení ve státní svátek a zejména pak v  neděli 
30. října, kdy se bude v ětšina lidí vracet zp ět dom ů. Kapacitn ější soupravy 
budou jezdit na všech d ůležitých trasách – mezi Prahou a Bohumínem, Brnem, 
Otrokovicemi, Vsetínem, Českými Bud ějovicemi, Chebem, Plzní a D ěčínem, ale 
také v rychlících spojujících Brno s Bohumínem nebo  Jihlavou. Ve spolupráci 
se zahrani čními dopravci budou mít v ětší kapacitu také mezistátní vlaky mezi 
Prahou a Bratislavou, Zvolenem nebo Košicemi a také  vybrané vlaky Praha – 
Budapeš ť, Praha – Bělehrad a Bohumín – Víde ň – Villach. Krom ě těchto 
mimo řádně zařazených voz ů pojedou ve vlacích i pravidelné posilové vagóny. 

Některé vlaky budou v souvislosti s podzimními prázdn inami posíleny už ve st ředu a ve čtvrtek 
26. a 27. října. Půjde zejména o rychlíky mezi Prahou, Ostravskem a Zlínskem. V nich zvýší dopravce kapacitu 
o zhruba 1 500 míst. O 4 000 míst více než obvykle pak nabídnou dráhy v e svátek 28. října. Tento 
a následující den totiž budou ve všech vlacích Českých drah platit ak ční síťové jízdenky ČD Net, které 
až do 28. října prodává řetězec Lidl a řada cestujících s nimi vyrazí na výlet. ČD posílí hlavn ě vlaky 
na hlavních koridorech mezi Ostravou a Prahou a tak é mezi Brnem a Prahou. V sobotu  bude kapacita 
vlaků navýšena o více jak 3 500 míst k sezení. 

Největší nápor cestujících ČD očekávají v ned ěli 30. října, kdy se budou lidé vracet dom ů 
z prodlouženého víkendu a prázdnin. V dálkových vla cích po celé republice bude k dispozici zhruba 
o 4 500 míst více než obvykle.  Tradičně nejvíc budou posílené vlaky mezi Prahou, Olomoucí a Ostravskem, 
větší kapacitu ale budou mít i spoje, které pojedou mezi Prahou a Valašskem, jižní Moravou, Plzní, Českými 
Budějovicemi a Děčínem, ale také mezi Břeclaví, Brnem a Bohumínem. Posilové vozy pojedou na vybraných 
spojích ještě v pondělí 31. října. 

Zařazení posilových voz ů bude možné mimo jiné díky zm ěně řazení u vybraných posilových vlak ů mezi 
Prahou a T řincem,  které jezdí před začátkem a na konci víkendů, případně dovolených (Vánoce, Velikonoce, 
podzimní svátky apod.). Ve čtvrtek 27. října pojedou na posilovém rychlíku z Prahy-Smíchova do Třince 
v 15:07 (R 1585) místo klasických souprav dv ě spojené jednotky řady 471 CityElefant.  Podobná změna 
bude také u nedělního rychlíku z Třince do Prahy v 15:53 (R 1584). 

Krom ě těchto plánovaných zm ěn jsou České dráhy p řipravené posilovat spoje operativn ě. Dopravce má 
připravené na 30. října opatření pro vlak EC 120 Koši čan, který spojuje Košice s Prahou a je mezi Žilinou 
a českou metropolí značně vytížen. Pokud tento vlak přijede ze Slovenska plný, ve Valašském Meziříčí budou 
připojeny až tři dodatečné vozy, které by měly zajistit komfortnější cestu lidí z Valašska do Prahy. 

 



K cestě z oblasti Košic, Popradu nebo Žiliny, doporučujeme využít 28. a 30. října expres Ex 128 Hradčany, 
který bude mimo řádně začínat už v Košicích (obvykle jezdí jen mezi Žilinou a Prahou). Odjezd z Košic je 
v 8:45, příjezd do Prahy hl.n. je v 16:48. Ve směru do Košic tento vlak (Ex 129) pojede 27. a 29. října (v jiné 
dny končí v Žilině). Z Prahy hl.n. odjede v 15:17, příjezd do Košic bude ve 23:15. 

Přestože budou mít dálkové spoje Českých drah v období kolem 28. října v ětší kapacitu,  dopravce 
doporu čuje cestujícím, aby si do nich po řídili v dostate čném p ředstihu místenky, a to p ředevším 
do vlak ů SC Pendolino. Jízdní doklady je možné zakoupit v p ředprodeji na pokladních p řepážkách ČD, 
v jízdenkových automatech v klí čových stanicích, na eShopu ČD (www.cd.cz/eshop), p řípadn ě 
telefonicky na lince Kontaktního centra ČD 840 112 113. Nákupem v p ředprodeji nebo alternativními 
prodejními kanály se cestující vyhnou frontám, kter é se mohou p řes personální posílení pokladen 
ve stanicích tvo řit. 

Na výlet s jízdenkami ČD Net z prodejen Lidl 

Společnost Lidl Česká republika ve spolupráci s Českými drahami nabízí svým zákazník ům síťovou 
jízdenku ČD Net za 199 Kč. 

Jízdenky bude možné využít na neomezený počet jízd všemi vlaky Českých drah ve dnech 28. nebo 29. října 
2011. Jízdenky jsou k zakoupení pouze v obchodním řetězci Lidl, a to od 10. do 28. října, nebo do vyprodání 
kontingentu. Přímo v prodejnách Lidlu si zákazník za 199 korun koupí poukázku, kterou v pokladnách Českých 
drah, nebo ve vlaku vymění za síťovou jízdenku ČD Net. Ta platí celý jeden den ve 2. třídě všech vlakových 
spojů ČD na území České republiky. Běžná cena síťové jízdenky je 550 Kč, zákazník tedy ušetří 351 Kč. 
Cestujícím doporučujeme zakoupit si k jízdence i místenku. Podrobnosti jsou na webu www.cd.cz. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

hotline tiskového odd ělení ČD: 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. 


