
 

 

 

 

 

České dráhy, a.s. – tiskové oddělení   

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1  

Hotline tiskového oddělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press   

Praha, 16. května 2018 

ČD posílí dopravu na sobotní Pochod Praha – 
Prčice, nabídnou speciální celodenní jízdenku 
České dráhy výrazn ě posílí dopravu na 53. ro čník Pochodu Praha – Pr čice, který 
se koná už tuto sobotu 19. kv ětna. Vzhledem k o čekávanému velkému zájmu 
o přepravu do míst start ů dopravce vypraví na trati Praha – České Bud ějovice 
posilové vlaky a zv ětší kapacitu ostatních pravidelných spoj ů. Vybrané 
dopolední vlaky navíc mimo řádně zastaví ve stanici St řezimíř, odpolední pak 
ve stanici He řmani čky. Posílená bude také regionální doprava, krom ě vlaků 
z Prahy do Benešova a navazujících spoj ů do Tábora budou mít v ětší kapacitu 
také vlaky do Milevska a Sedl čan, kde jsou další startovní místa. Ú častníci 
pochodu mohou využít speciální „Celodenní jízdenku – region St ředočeský / 
Prčice“ za 169 K č, která bude platit v den pochodu ve 2. t řídě všech vlak ů ČD 
v širší oblasti St ředočeského kraje. 

Mimo řádné vlaky na pochod Praha – Pr čice 
Před startem pochodu a po jeho záv ěru vypraví České dráhy mimo řádné sp ěšné vlaky.  Z Prahy hl.n.  
do Tábora pojedou v 7:00 a v 7:55. Vlak v 7:00 zastaví v Praze-Vršovicích, Benešově u Prahy, Bystřici 
u Benešova, Olbramovicích, Voticích a Střezimíři, spoj v 7:55 zastaví navíc v Praze-Hostivaři. 

Dva mimo řádné vlaky pojedou také odpoledne ve sm ěru do Prahy. Začínat budou v Heřmaničkách, odkud 
budou odjíždět v 17:56 a 19:56 a zastaví ve Voticích, Olbramovicích, Benešově u Prahy, Praze-Vršovicích 
a jízdu ukončí na pražském hlavním nádraží. 

Mimo řádná zastavení rychlík ů ve stanicích St řezimí ř a Heřmaničky  
Vybrané dopolední dálkové vlaky Českých drah mezi Prahou a Českými Bud ějovicemi mimo řádně 
zastaví ve stanici Střezimíř, kde se nachází jedno ze startovních míst pochodu (rychlíky tu obvykle 
nezastavují).  Budou tu moci vystoupit cestující, kteří pojedou vlaky s odjezdy z Prahy hl.n. ve směru České 
Budějovice v 6:31, 7:31 a 8:31, a také cestující, kteří použijí rychlíky v opačném směru s odjezdy z Českých 
Budějovic do Prahy hl.n. v 6:01 a 8:01. Ve Střezimíři zastaví i mimořádně vypravené spěšné vlaky s odjezdy 
z Prahy hl.n. v 7:00 a 7:55. 

Pro odvoz ú častník ů pochodu bude v ětšina odpoledních rychlík ů spojující Prahu s Českými 
Bud ějovicemi zastavovat ve stanici Heřmani čky. K této stanici je odpoledne dovezou autobusy kyvadlové 
dopravy z náměstí v Prčici. Ve směru do Prahy v Heřmaničkách zastaví pravidelné rychlíky a expresy ve 13:30, 
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 a 22:04 a spojení doplní také mimořádné vlaky s odjezdy 
v 17:56 a 19:56. Ve směru do Českých Bud ějovic pojedou z He řmaniček vlaky každou hodinu mezi 14:30 
a 21:30 a ješt ě ve 23:00. Kromě toho můžou cestující k cestě z Heřmaniček využít i pravidelné osobní vlaky 
a mimořádně vypravené spěšné vlaky. 

Účastníky pochodu upozorňujeme, že v souvislosti s výlukovou činností mezi stanicemi Praha-Holešovice 
a Praha hl.n. budou v době od 8:55 do 18:00 všechny dálkové vlaky na trase Praha – České Budějovice začínat 
a končit na pražským hlavním nádraží a nepojedou z / do Holešovic. Cestující by také neměli přehlédnout, 
že spoje tzv. Jižního expresu (Praha – Linec a Praha –  Český Krumlov) nebudou zastavovat v místech 
startu pochod ů a na své trase mezi Prahou a Českými Budějovicemi budou zastavovat pouze v Tábo ře. 
Výjimkou bude jen poslední večerní expres ve směru do Prahy s odjezdem z Českých Budějovic ve 20:55, který 
oproti pravidelnému jízdnímu řádu zastaví navíc v Heřmaničkách (odjezd ve 22:04). 



 

Posilové vozy v pravidelných vlacích 
České dráhy očekávají, že na pochod pojede vlakem velké množství účastníků. Proto za řadí do  rychlík ů mezi 
Prahou a Českými Bud ějovicemi mimo řádné posilové vozy.  Některé ranní vlaky budou mít až dvanáct 
vozů. Větší posílení již z technologických důvodů není možné. 

Kapacitnější soupravy budou řazeny také na regionálních vlacích z Prahy do Benešova u Prahy  (některé ranní 
a odpolední vlaky budou posíleny o jednu soupravu CityElefant), z Benešova u Prahy 
do Tábora, z Olbramovic do Sedl čan i z Tábora do Milevska. 

Kyvadlová autobusová doprava Pr čice – Heřmaničky 
V sobotu 19. května odpoledne bude zajištěna za úplatu smluvní kyvadlová autobusová doprava z Prčice 
k železniční stanici Heřmaničky. Interval mezi spoji bude záležet na počtu cestujících. Autobusy by měly jezdit 
do cca 21 hod., aby bylo možné stihnout poslední rychlík do Prahy. Kompletní výčet informací od pořadatele je 
na internetové stránce www.praha-prcice.cz/pochod. 

Přeprava kol na Pochod Praha – Pr čice 
Pochod Praha – Prčice zahrnuje také několik cyklotras,  které vedou do Prčice z Prahy, Milevska a Tábora. 
Cyklotrasa z Prahy je vedena jako jednosměrná, cyklotrasy z Milevska a z Tábora jsou okružní. Cyklisty 
upozorňujeme, že ve všech rychlících a expresech mezi Prahou a Českými Budějovicemi je povolena přeprava 
jízdních kol pouze s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo.  Z bezpečnostních důvodů nebude ve stanici 
Heřmaničky možný nástup cestujících s jízdním kolem do rychlíků a expresů. Cestujícím s jízdním kolem 
doporučujeme, aby při návratu do Prahy dojeli na kole do Benešova a odtud využili pravidelné osobní vlaky 
linky S9 ze stanice Benešov u Prahy. Méně zdatní cyklisté mohou využít pravidelné osobní vlaky a mimořádné 
spěšné vlaky ze stanice Heřmaničky. I přes výrazné posílení těchto spojů ovšem nelze zaručit nástup všech 
cestujících s jízdním kolem. 

Jízdní řád mimo řádných sp ěšných vlak ů 
na Pochod Praha – Pr čice (platí 19. května 2018) 

Sp 11951 Sp 11953 stanice Sp 11960 Sp 11962 
7:00 7:55 Praha hl.n. 19:00 21:00 
7:06 8:01 Praha-Vršovice 18:54 20:54 

| 8:16 Praha-Hostivař | | 
| | Čerčany | | 

7:41–7:43 8:47–8:49 Benešov u Prahy 18:16–18:17 20:16–20:17 
7:48 8:55 Bystřice u Benešova | | 

7:54–7:56 9:01–9:03 Olbramovice 18:05–18:06 20:05–20:06 
8:00 9:09 Votice 18:03 20:03 

| | Heřmaničky 17:56 19:56 
8:16 9:30 Střezimíř – – 
8:46 9:47 Tábor – – 

Detaily k zastavování dálkových vlaků jsou uvedené ve zvláštním jízdním řádu, vydaném speciálně pro Pochod 
Praha – Prčice (https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/2599/). 

Celodenní jízdenka region St ředočeský / Pr čice 
Účastník ům pochodu doporu čujeme využít p řednostn ě „Celodenní jízdenku region St ředočeský / 
Prčice“ za 169 K č pro jednoho cestujícího.  Tato jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti 
v sobotu 19. května 2018 bude platit do 02:00 hod. v neděli 21. května ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD 
ve vymezeném obvodu (shodný s obvodem platnosti Celodenní jízdenky region Středočeský). 

Tyto jízdenky je možné zakoupit v předprodeji u pokladních přepážek ČD. V sobotu 19. května je budou 
prodávat také průvodčí přímo ve vlacích (po nástupu v obsazené stanici standardně s manipulační přirážkou). 
Prodej jízdenek bude na pokladních přepážkách i u průvodčích ukončen v sobotu ve 12:00 hod. Nárok 
na slevu se p ři zakupování ani kontrole jízdních doklad ů neprokazuje.  

S touto jízdenkou se účastníci pochodu dostanou na místa startů nejen z Prahy, ale i z ostatních míst 
Středočeského kraje a blízkého okolí, přičemž jízdenka platí také pro cestu zpět. Cestující z jiných regionů 
si mohou zakoupit jízdenku ze své nástupní stanice do první stanice, odkud platí „Celodenní jízdenka – region 
Středočeský / Prčice“, a pro další cestu navázat touto jízdenkou. Platnost této speciální jízdenky ukazuje 
následující mapa: 
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Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  
T: 972 232 299, 972 232 089  
hotline (nepřetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 

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 téměř 175 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 miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


