
Z tiskové konference k jízdnímu řádu ČD na období 2016 - 2017 v Praze a St ředočeském kraji 

V pátek 2.12.2016 se konala poslední tisková konference k jízdnímu řádu pro rok 2017. Tisková 
konference se konala v salonku na pražském Masarykově nádraží. České dráhy zastupoval Ing. 
Michal Štěpán, člen představenstva ČD, odpovědný za osobní dopravu, Alois Kašpar, ředitel 
Krajského centra osobní dopravy ČD, za Středočeský kraj byl přítomen František Petrtýl, radní pro 
dopravu Středočeského kraje, Prahu zastupoval náměstek primátorky Petr Dolínek a organizátora 
dopravy zastupoval ředitel organizace ROPID Petr Tomčík. Tiskovou konferenci uvedl tiskový mluvčí 
ČD Mgr. Petr Šťáhlavský.  

V projevech zástupců jednotlivých subjektů, byla vyzdvižena skutečnost, že dochází k nárůstu 
přepravy, k posílení vlakových linek. Co je nejpodstatnější v novém jízdním řádu 2017: Objednaná 
vlaková doprava v Praze vzroste o 5,5 % a ve Středočeském kraji o 4,9 %. Nejvýznamnější změny 
jsou v rozšíření provozu vlaků do Benešova, Berouna, Kolína a Kralup nad Vltavou. V pražských 
příměstských vlacích bylo v roce 2015 přepraveno v průměru 117 tisíc cestujících v pracovní dny, 
v roce 2016 to již bylo 121 tisíc cestujících. Jak řekl náměstek primátorky hl. města Prahy Petr 
Dolínek, to stálo za rozhodnutím přidat nové spoje a rychle zajistit nové soupravy.  

To byl také důvod k rychlé rekonstrukci patrových vozů pro ranní špičku na trati Praha – Beroun. 
Jezdit bude také více vlaků mezi Nučicemi a Berounem. Mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou na lince 
S4 budou vlaky jezdit každých třicet minut i mimo špičku a vybrané vlaky z Kralup nad Vltavou budou 
prodlouženy až do Nelahozevsi, Nelahozeves bude mít každou hodinu spojení s Prahou. Středočeský 
radní pro dopravu František Petrtýl zmínil prodloužení vlakových linek z Řevníc až do Berouna, ze 
Strančic do Benešova a z Českého Brodu do Kolína.  

Patrové vozy, které budou jezdit ve všední den ráno na lince do Berouna a zpět a o víkendech na 
Posázavském pacifiku prošly rekonstrukcí, jsou zde vakuové záchody, zásuvky na 230V a USB 
zásuvky pro malou elektroniku a v rámci Pražské integrované dopravy mají jako první vozidla možnost 
připojení k Wi-Fi. Bude také ukončen provoz žabotlam na lince do Kralup nad Vltavou. Patrové vozy 
s řídícím vozem budou vytvářet až šestivozové soupravy s nabídkou téměř 700 míst, to je asi o 80 
míst více, než mají spojené dvě jednotky CityElefant. O víkendech budou tyto patrové vozy nasazeny 
na lince Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany. Elektrické jednotky řady 451 zůstanou v provozu na 
městské lince Praha-Libeň – Roztoky u Prahy. Do Kralup nad Vltavou bude linka obsluhována 
CityElefanty. Na závěr tiskové konference Ing. Michal Štěpán připomenul, že do 11. ledna 2017 budou 
dodány všechny modernizované patrové vozy, celkem 12 vozů. Rekonstrukce jednoho vozu vyšla na 
cca 10 mil.korun. 

Pro další přesnější údaje doporučuji přečíst si příslušnou tiskovou zprávu. Součástí prezentace 
nového jízdního řádu byla ukázková jízda s vratnou soupravou, která bude jezdit ve všední den na 
lince S7 Praha – Beroun. O této soupravě, respektive patrových vozech, které byly rekonstruovány, už 
byla na hlavní stránce VLAKY.NET zveřejněna samostatná reportáž. 
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