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Railjet p řijel do České republiky  

Na železniční síť v České republice dnes mimořádně zavítá zvláštní vlak sestavený z rakouské lokomotivy řady 

1216 Taurus a supermoderní souprava Siemens Viaggio Comfort, která je známá jako railjet. Neveřejný zvláštní 

vlak je vypraven ve spolupráci Český drah a Rakouských spolkových drah (ÖBB) po okružní trase Vídeň – 

Břeclav – Brno – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Břeclav – Vídeň a je určen pro zaměstnance obou 

společností a pozvané hosty. Účastníci jízdy se v praxi seznámí s některými provozními parametry, činností 

informačního, rezervačního i řídicího systému, poskytovanými servisními službami a ověří si kvalitu cestování 

v soupravě railjet na koridorových tratích SŽDC.   

Pro širokou veřejnost, zákazníky Českých drah a zástupce sdělovacích prostředků připravujeme veřejnou 

prezentační jízdu v dubnu letošního roku. O jejím průběhu budeme informovat v dostatečném předstihu formou 

tiskové zprávy.    

Komfortní soupravy railjet ÖBB a railjet ČD budou od prosince 2014 nasazeny ve dvouhodinovém intervalu 

na linku Praha – Brno – Vídeň – Graz, na které nabídnou novou vyšší kvalitu služeb. Jednotky railjet patří 

do skupiny vysokorychlostních vlaků pro rychlost do 230 km/h. Cestujícím nabízejí moderní klimatizovaný 

interiér, oddíly business, 1. a 2. třídy, restaurační vůz, dětské kino a celou řadu dalších služeb a výhod. ČD tak 

ve spolupráci s ÖBB nabídnou na lince Praha – Brno – Vídeň – Graz nejmodernější a nejkomfortnější vlaky, 

jaké budou moci cestující železniční dopravy v ČR využívat.  

 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

 
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě 
poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské dopravě. V roce 2012 využilo spoje českého národního 
dopravce 169 milionů cestujících. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným 
novinkám patří elektrické jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.  
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