
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 3. listopadu 2011 

České dráhy zavád ějí ve vlacích SC Pendolino 
tiché oddíly 

V rámci zvyšování kvality zavád ějí České dráhy od 14. listopadu ve vlacích 
SuperCity tzv. tiché oddíly. Jejich smyslem je umož nit zákazník ům cestovat 
v klidném prost ředí, ve kterém nebudou rušeni vyzván ěním mobilních 
telefon ů, telefonickými hovory, hlasitou hudbou či jinými hlasitými projevy 
spolucestujících. V p ředprodeji bude možné místenku SC do tichého oddílu 
zakoupit prost řednictvím eShopu ČD nebo pokladní p řepážky od 3. listopadu. 

„Tuto novinku zavádíme na základ ě podn ětů řady našich cestujících, kte ří si p řejí cestovat v klidném 
prost ředí. Jde tak o další zm ěnu, kterou chceme zkvalitnit služby ve vlacích Supe rCity Pendolino.  
Pokud se tiché oddíly v Pendolinech osv ědčí, jsme p řipraveni zavést je v krátké dob ě také v dalších 
našich vlacích,“  vysvětluje ředitel Odboru produktů a obchodu Vladimír Peléšek. 

Tichý oddíl se nachází ve vlacích SuperCity (s výjimkou spoje SC 278) v celém voze č. 1 (pro cestující 
1. vozové třídy) a v celém voze č. 7 (pro cestující 2. vozové třídy). Tyto vozy jsou ve vstupních částech 
označeny piktogramem „Tichý oddíl“ a piktogramem „Zákaz používání mobilních telefonů“. Výdej rezervací 
do tichých oddílů ve vlacích SC Pendolino bude možný jak z pokladního systému u přepážek ČD, tak 
v internetovém obchodě ČD. 

Cestující s rezervací do tichého oddílu by měli již při nástupu do vlaku vypnout vyzvánění svého mobilního 
telefonu. Pokud si během jízdy vlaku potřebují vyřídit telefonní hovor, měli by tak učinit mimo tichý oddíl, tj. 
ve vstupní části vozu nebo přejít do vozu vedlejšího. Zároveň by se měli v tomto oddíle s ohledem na ostatní 
cestující zdržet jakýchkoli hlasitých či rušivých projevů. 

Vlakový rozhlas zůstává z důvodu potřeby informování cestujících zapnutý nadále ve všech vozech. Tedy 
i ve vozech s tichým oddílem. 

Základní pravidla režimu v tichých oddílech 

1. před nástupem do vlaku vypněte vyzvánění mobilního telefonu 

2. v tichém oddíle netelefonujte 

3. nerušte spolucestující poslechem hlasité hudby (i přes sluchátka) 

4. notebooky, tablety, herní konzole apod. používejte jen s vypnutým zvukem 

5. zdržte se hlasité konverzace a jiných rušivých projevů během jízdy i při nástupu a výstupu. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

hotline tiskového oddělení ČD: 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. 


