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České dráhy p řidají vlaky s  ob čerstvením, 
internetem a s p řepravou jízdních kol 

V Jízdním řádu 2017 p řidají České dráhy vlaky s ob čerstvením, Wi-Fi p řipojením 
k internetu, s elektrickými zásuvkami pro napájení drobné elektroniky 
cestujících jako jsou notebooky, tablety nebo mobil ní telefony a vlaky 
s přepravou jízdních kol. Rozší ření služeb se týká p ředevším desítek rychlík ů.  

„Pro jízdní řád 2017 jsme p řipravili vedle nových souprav také rozší ření služeb na palub ě vlaků. 
Nezaměřovali jsme se pouze na jednu nebo dv ě lukrativní trat ě mezi nejv ětšími m ěsty České republiky, 
ale dále rozši řujeme své služby na r ůzných linkách po celé zemi, kde chceme nejen dop řát kvalitn ější 
služby stálým zákazník ům, ale i p řilákat cestující ze silnic na ekologickou železnici ,“ zdůraznil Michal 
Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný a osobní dopravu.  

Více vlak ů s nabídkou ob čerstvení  

„Podstatn ě rozší říme nabídku ob čerstvení ve vlacích formou roznášky, tzv. minibar. Na podzim jsme 
tuto službu zavedli nov ě v rychlících mezi Ostravou, P řerovem a Brnem a s novým jízdním řádem bude 
k dispozici také v expresech mezi Prahou a Českými Bud ějovicemi a v rychlících z Prahy p řes Plzeň 
do Klatov nebo Chebu. Celkem tak chceme nabídnout n ěkterou z forem ob čerstvení ve více než 250 
vlacích, což je více než t řetina spoj ů,“ říká Michal Štěpán. Minibar nabízí cestujícím nákup občerstvení přímo 
na jejich místech. V jeho nabídce jsou teplé nápoje jako káva a čaj v ceně od 10 Kč, chlazené nápoje jako voda 
a slazené nápoje od 12 Kč, pivo od 25 Kč a drobné občerstvení jako jsou např. oplatky Horalky od 10 Kč nebo 
sladké a slané pečivo.  

V novém jízdním řádu bude srovnatelný rozsah provozu restauračních a bistro vozů jako v letošním roce. 
Zařazeny budou ve 140 vlacích. Minibar se pak rozšíří na více než 110 vlaků. K zahájení loňského jízdního řádu 
byl k dispozici jen v necelé padesátce vlaků. České dráhy předpokládají také rozšíření provozu 
samoobslužných automatů s občerstvením v jednotkách InterPanter na linku Brno – České Třebová – Praha. 
Na lince Brno – Břeclav – Otrokovice – Olomouc mají cestující nabídku občerstvení z automatů k dispozici již 
od letošního podzimu. 

„Nabídku bonusových služeb pro cestující v 1. t řídě, která zahrnuje p ůllitrovou láhev vody a denní tisk, 
rozší říme do expres ů Praha – České Bud ějovice nebo vlak ů Portáš a Helfštýn mezi Prahou a Vsetínem,“  
připomněl Michal Štěpán. Bonusové služby v 1. třídě mají již dnes cestující ve všech vlacích SC Pendolino, 
railjet, EuroCity, InterCity a Expres například na tratích Praha – Děčín, Praha – Břeclav, Praha – Ostrava, Praha 
– Hranice na Moravě nebo Bohumín – Břeclav.     

Wi-Fi p řipojení k internetu nabídne p řes 600 vlak ů, další p řibydou b ěhem jara  

„S novým jízdním řádem nabídneme Wi-Fi p řipojení k internetu již v 608 vlacích. Oproti lo ňskému 
prosinci jde o rozší ření služby do dalších 80 vlak ů,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých 
drah odpovědný za osobní dopravu a nastínil další rozvoj této služby během Jízdního řádu 2017: V prvním 
pololetí p říštího roku chceme rozší řit Wi-Fi p řipojení do ozna čených voz ů v tém ěř 80 dalších expresech 
a rychlících. P ůjde nap říklad o relace z Prahy do Českých Bud ějovic, z Prahy do Hradce Králové 
a Trutnova, mezi Prahou, Plzní, Klatovy a Železnou Rudou nebo z Prahy p řes Olomouc do Luha čovic. 
Více vozů s Wi-Fi bude také na trati mezi Prahou a Brnem.“ České dráhy nabídnou Wi-Fi připojení 
k internetu také v dalších osobních spojích, např. v modernizovaných patrových soupravách, které budou jezdit 
na tratích z Prahy do Berouna nebo na Posázavském pacifiku.    



 

Předpokládaný rozsah provozu vlak ů s Wi-Fi v pr ůběhu roku 2017 

 

Více vlak ů umožní p řepravu jízdních kol nebo nabídne elektrické zásuvky   

„Mezi cestujícími je trvale velký zájem o p řepravu jízdních kol. Tu nabízíme celoro čně a v letní sezónn ě 
dopl ňujeme nabídku o speciální cyklovlaky. Ty zavedeme i  v novém jízdním řádu. Nejvíce pak rozší říme 
nejoblíben ější formu p řepravy kol, tzv. rozší řené přepravy spoluzavazadel. Rozší říme ji o dalších 
o dalších 99 spoj ů na 5 654 vlak ů,“ uvádí Michal Štěpán. Přeprava jízdních kol a objemných spoluzavazadel 
formou rozšířené přepravy je v jízdním řádu označena symbolem jízdního kola. Celkem České dráhy nabídnou 
některou z forem přepravy jízdních kol a objemných spoluzavazadel, např. v úschově během přepravy nebo 
rozšířenou přepravou spoluzavazadel v 6 844 vlacích. To je rozšíření služeb o 106 spojů. 

V Jízdním řádu 2017 se rozšíří také informace o dalších službách ve vlacích Českých drah. Například u 
616 vlaků získá cestující informaci, že jsou vybaveny elektrickými zásuvkami pro napájení drobné elektroniky, 
jako jsou mobilní telefony, tablety nebo notebooky. Dosud mělo toto označení jen 312 vlaků. Rozšíří se také 
počet vlaků vybavených pro cestování osob na vozíku, a to ze 4 656 na 4 914.   
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 

dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti zhruba 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 

vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 

otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 


