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Vyjíždí nová linka ČD BUS z Ostravy do Krakova 

V neděli 1. b řezna zahájí České dráhy provoz nové autobusové linky ČD BUS 
z Ostravy do Krakova. Pilotní projekt nabídne zákaz níkům v hlavní sezón ě 
od b řezna do října nejrychlejší p římé spojení severomoravské metropole 
s turisticky oblíbeným Krakovem, zajížd ět bude i na žádané krakovské letišt ě. 
Trasu mezi Ostravou a Krakovem v délce 170 km urazí  autobus za 2 hodiny 
a 20 minut. Jízdné bude stát od 256 K č (9 EUR).  Autobus mohou využít cestující 
i z jiných míst republiky, zajišt ěny budou vlakové p řípoje od / do Prahy, Vídn ě, 
Bratislavy či Budapešti. 

Pravidelná autobusová linka Ostrava – Krakov a zp ět bude jezdit denn ě od 1. b řezna. Pilotní projekt 
počítá s provozem v hlavní turistické sezón ě do 31. října. Vzdálenost mezi Ostravou a Krakovem je po 
silnici 170 km a autobus ji urazí za 2 hodiny a 20 minut. Spoj bude vyjížd ět z ostravského hlavního 
nádraží v 11:15, p říjezd na krakovské hlavní nádraží je plánován na 13 :35. Zpět se spoj vrací  z Krakova 
ve 14:20 a do Ostravy dorazí v 16:45. Dopravcem je spole čnost Arriva Morava, vít ěz výb ěrového řízení 
z loňského podzimu. Nasazovat bude moderní autobusy MAN LIONS COACH s kapacitou 49 míst, 
s klimatizací, Wi-Fi, TV a WC. Autobus je povinn ě místenkový.  

„Naším cílem je nabídnout alternativu k chyb ějícímu dennímu p římému vlakovému spojení s Krakovem. 
Vlakem bez p řestupu mohou cestující zamí řit z / do Krakova pouze no čním spojem, p řes den je nutný 
přestup v Katovicích, což logicky prodlužuje jízdní d obu,“  upřesňuje Michal Štěpán, člen představenstva 
ČD odpovědný za osobní dopravu a doplňuje: „Nová autobusová linka je bezpochyby velmi lákavá pro cestující 
ze severní Moravy, ale zajištěním přestupů na kvalitní spoje SC a EC Českých drah z / do Ostravy zatraktivní 
nabídku i pro zájemce z dalších míst České republiky.“ ČD BUS z Ostravy je přípojem od vlaku SC Pendolino 
503 z Prahy a také od vlaku EC 104 z Vídně, resp. díky možnosti přestupu cestujících EC 174 v Břeclavi i od 
Bratislavy či Budapešti. V opačném směru pak navazují po příjezdu autobusu spoje SC Pendolino 502 do Prahy 
a EC 105 do Vídně, cestující do Bratislavy a Budapešti mohou v Břeclavi přestoupit na EC 175. „Nejrychlejším 
se díky této rozšířené nabídce stává i spojení Praha – Krakov, jízdní doba je přibližně 6 hodin,“ uzavírá Michal 
Štěpán. 

Jednosměrné jízdenky Ostrava – Krakov jsou v nabídce za cenu od 9 EUR (cca 256 Kč), jízdenku lze 
samozřejmě zakoupit také z kterékoliv stanice v ČR. Například  jízdenku z Prahy do Krakova si mohou cestující 
zakoupit za cenu od 19 EUR (cca 540 Kč). I pro tento spoj tedy platí, že čím dříve si jízdní doklady koupíte, tím 
levněji pojedete. 

Při odbavení v mezinárodním tarifu bude ze základní ceny poskytována sleva 25 % držitelům In Karty se slevou 
Rail plus, popř. karty s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací ČD (IN 25, IN 50, IN 100, IN Senior, 
IN Business), a další slevy vycházející a garantované z mezinárodního tarifu SCIC-NRT (Rail plus 25 %, 
Skupinová sleva 30 %, 100 % pro asistenci nevidomých cestujících). Ze základní ceny s odbavením v 
mezinárodním tarifu se poskytuje sleva 50 % dětem ve věku 6 až 15 let, děti do 6 let jsou přepraveny bezplatně.   
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