
Prezenta ční jízda expresem do Českých Bud ějovic  a tisková konference k jízdnímu řádu ČD na 
období 2016 - 2017 v Jiho českém kraji 

V půli listopadu se objevila v redakční poště pozvánka s tímto textem: České dráhy vás srdečně zvou 
na prezentační jízdu expresem do Českých Budějovic. Seznámíme vás s novým konceptem rychlého 
spojení Prahy s jihočeskou metropolí a představíme vám novinky v servisu na palubách spojů ČD. 
Součástí akce bude také tisková konference k Jízdnímu řádu 2017 v Jihočeském kraji, která se 
uskuteční po odjezdu vlaku z Tábora do Českých Budějovic. Taková pozvání se neodmítají, a tak 
jsem se jej rozhodl využít nejen já, ale také náš pražský reportér Jiří Řechka. 

Já jsem se, jak je mým zvykem, rozhodl pro cestu do Prahy využít dřívějšího spojení, než bylo 
nezbytně třeba, abych odjezd zvláštního Ex 10069 Jižní expres v 9:04 hod. z nějakých „dopravních 
důvodů“ nepromeškal. Kolega mne čekal na pražském hlavním nádraží u hradeckého rychlíku R 950 a 
pak jsme společně čekali na příjezd Jižního expresu z Prahy-Holešovic, odkud vyjížděl. Kromě 
novinářů a pozvaných hostů do vlaku pak nastoupili i běžní cestující, protože byl určen i jim. Bylo jich 
poměrně dost, nato, že šlo o spoj zvláštní, byť ve vyhledávačích spojení s předstihem uvedený. 

Souprava vlaku měla složení 380.014-1 + 51 54 89-80 022-4 SR809 + 61 54 19-70 008-8 Aee140 + 61 
54 20-70 514-2 Bee238 + 61 54 20-71 078-7 Bdpee231, přičemž první vůz byl určen pro hosty a 
novináře a další prezentovaly budoucí podobu nových expresů. První část tiskové konference měla 
být zahájena po průjezdu Benešovem, a tak jsem si chtěl zmíněné vozy do té doby zdokumentovat, 
ale stejný nápad utrpěli i kolegové nejen z televize, a tak jsem realizaci svého záměru odložil na dobu 
pozdější a vrátil se do konferenčního vagónu. 

Ohlášenou první tiskovou konferenci zahájil tiskový mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský, který slovo 
předal šéfovi osobní dopravy ČD Ing. Michalu Štěpánovi. Ten přítomné v krátkosti seznámil 
s novinkami v mezinárodní a dálkové dopravě a pak se věnoval novému expresnímu spojení Prahy 
s Českými Budějovicemi (a Lincem), i některým jeho aspektům, které se projeví i na dalších linkách – 
inovovaným soupravám pro dálkové vlaky, bezbariérovým spojům a novým „palubním“ službám (viz 
příslušné tiskové zprávy). 

Dalším řečníkem byl ředitel odboru základního řízení provozu SŽDC Ing. Tomáš Nachtman, který se 
věnoval postupně prováděné a ukončované koridorizaci tratě, po níž jsme právě jeli, která také 
umožnila to, že jsme do Tábora dorazili s náskokem šesti minut. Což mi usnadnilo provést 
dokumentaci soupravy externí i interní. Na nádraží husitského města se k nám připojilo pár 
regionálních novinářů, ale hlavně zástupci Jihočeského kraje i českobudějovické expozitury Českých 
drah. Po odjezdu z Tábora následovala tisková konference k novinkám v jízdním řádu ČD 
v Jihočeském kraji, které prezentoval ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Českých 
Budějovicích Jiří Kafka. Obsah jeho sdělení najdete v příslušné tiskové zprávě. 

U 1. nástupiště žst. České Budějovice souprava Jižního expresu zastavila s náskokem 4 minut a byla 
dána k dispozici přítomné veřejnosti, která si ji podle opakovaného hlášení staničního rozhlasu mohla 
prohlédnout. Představitelé ČD a kraje poskytovali rozhovory a my ostatní tím zvláštním vlakem 
přibyvší jsme se zabavili podle vlastních plánů (já jsem si aspoň letmo zdokumentoval doposud jen 
jednou krátce navštívenou výpravní budovu a nástupiště) až do odjezdu R 644 Lužnice Č.Budějovice - 
Praha-Holešovice, jímž jsme se vesměs vraceli na hlavní nádraží hlavního města. Já jsem z něj pak 
pokračoval do Hradce Králové spojem R 935 Kyšperk Praha hl.n. – Letohrad. 
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