
Dobrý den,  
 
České dráhy se rozhodly pomoci cestujícím soukromého dopravce dne 7. listopadu, kteří pro zrušení 
jeho spojení nemají čas na přebukování své cest na jiné spoje a potřebují zítra cestovat mezi Prahou, 
Pardubicemi, Olomoucí a Ostravou. Z tohoto důvodu přijaly České dráhy pro zítřejší odpoledne toto 
mimořádné opatření:  
 

České dráhy nabízejí pomoc cestujícím mezi Prahou 
a Ostravou  
 
České dráhy nabízejí pomoc cestujícím soukromého dop ravce, kte ří s ohledem 
ke zrušení jeho st ředeční jízdy mezi Prahou a Ostravou nemohou operativn ě 
změnit své plány a pot řebují cestovat mezi Prahou, Pardubicemi, Olomoucí a  
Ostravou.    

Cestující, kte ří se ve st ředu 7. listopadu prokáží ve vlacích:   

- SC Pendolino 509 s odjezdem z Prahy hl.n. ve 13:1 2 hod. a p říjezdem do Ostravy hl.n. v 16:18 
hod.  

- SC Pendolino 514 s odjezdem z Ostravy hl.n. v 17: 41 hod. s p říjezdem do Prahy hl.n. ve 20:46 
hod.  

vytišt ěnými jízdenkami spole čnosti LEO Express (doklad vytišt ěný ve formátu .pdf), mohou 
nastoupit bez rezervace a ve vlaku si mohou u vlako vého doprovodu koupit jízdenky se slevou 
50 % (IN 50), tj. z Prahy do Ostravy za 229 K č. Cestující mimo řádně nebudou platit cenu 
rezervace ani p řirážku za odbavení ve vlaku a nástup bez platné rez ervace. Nabídka platí pro 
všechny cestující soukromého dopravce, kte ří se prokáží jeho jízdenkami, mezi stanicemi 
Praha hl.n., Pardubice hl.n., Olomouc hl.n., Ostrav a-Svinov a Ostrava hl.n.      

Cestujícím v dalších dnech nabízíme možnost využít spoje SC Pendolino a expresy dle platného 
jízdního řádu a aktuálních cenových nabídek. Jízdenky Praha – Ostrava stojí na internetu 
(www.cd.cz/eshop) od 220 Kč s In-kartou / od 230 Kč bez In-karty, na pokladně od 260 Kč s In-kartou 
/ 295 Kč bez In-karty. Využít lze i další nabídky, např. skupinovou jízdenku nebo SONE+ (600 Kč za 5 
osob z toho max. 2 osoby nad 15 let, jízdenka platí celý den, takže lze podniknout např. jednodenní 
sobotní nebo nedělní výlet za tuto cenu). V nabídce jsou i další tarify. Cena rezervace do vlaků SC 
Pendolino je proměnná (různá u různých spojů), v současnosti od 100 Kč (Praha – Ostrava). Ceny 
jsou platné k dnešnímu dni. V expresu mohou cestovat zákazníci bez rezervace. Nejlevnější cesta 
pendolinem v sedlovém vlaku tak lze pořídit ve 2. třídě od cca 317 Kč s In-kartou a cca od 327 Kč bez 
In-karty. 
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