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České Budějovice, 13. června 2013 
 

Dnes začíná prodej jízdenek na jízdu zvláštního 
vlaku IC Pendolino František K řižík z Prahy do 
Českých Bud ějovic a zp ět 

V sobotu 22. června se uskute ční letošní nejv ětší akce Českých drah 
v Jiho českém kraji, a tou je oslava 110. výro čí otev ření trat ě Tábor – Bechyn ě, 
první elektrifikované trat ě v Rakousku-Uhersku. Návšt ěvníci oslav uvidí, jak 
legendární K řižíkovu Elinku, tak vlajkovou lo ď Českých drah  rychlovlak   
Pendolino.  A práv ě dnes začíná prodej na jízdu zvláštního vlaku, který pojede 
na trati Praha – České  Bud ějovice a zp ět jako spoj InterCity Pendolino a ponese 
jméno Františka K řižíka. 
 
IC Pendolino František K řižík vyjíždí z Prahy hlavního nádraží v 10:06 hodin  a zastaví ve stanicích Tábor 

a Veselí nad Lužnicí. Ve 12:40 p řijede do Českých Bud ějovic, odkud ve 12:50 zamí ří přes Veselí nad 

Lužnicí zp ět do centra oslav, do Tábora, kam dorazí ve 13:59.  V Táboře na návštěvníky čeká bohatý 

program včetně výstavy elektrických jednotek a elektrických lokomotiv. Další doprovodné akce jsou připravené  

v Bechyni a Malšicích. Připravené jsou jízdy zvláštních vlaků na trati „oslavenkyni“, tedy Tábor – Bechyně. 

Detailní informace jsou na webu Českých drah: www.cd.cz/bechynka a v pondělí 17. června je zveřejníme 

v podrobné tiskové zprávě. 

 

 IC Pendolino František Křižík odjíždí z Tábora po ukončení oslav, tedy v 19:18 a do Prahy hlavního nádraží 

přijede ve 20:43 hodin. Ve vlaku platí běžný tarif Českých drah. Jízdenky lze zakoupit v kterékoli pokladně ČD 

do některé ze stanic na trase jízdy IC Pendolina František Křižík. Je však nutné mít zajištěnou rezervaci místa. 

Cena rezervace k jízdence ČD je 35 Kč a je možná jen do 2. vozové třídy. Cena rezervace pro držitele In-karty 

s aplikací železniční průkazka je 120 Kč.  
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících. 

Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 



 

dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické 

jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.  

 


