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V sobotu startuje druhý denní pár spoj ů do Krakova  

Od soboty 13. dubna startuje druhý denní pár vlak ů z České republiky 
do Krakova. Rozši řuje se tak nabídka spojení do turisticky velmi atra ktivního 
města zapsaného na seznam sv ětového kulturního d ědictví UNESCO. České 
dráhy nabízejí v kooperaci se svým polským partnere m už 10 pár ů spoj ů mezi 
Českou republikou a Polskem. O letních prázdninách p řibude i no ční vlak 
Wydmy z Bohumína do polských baltských letovisek.       

„Krakov a jeho okolí nabízí turist ům mnoho zajímavých cíl ů. Vedle samotného historického m ěsta 
s hradem Wawel jsou to nap říklad unikátní rozsáhlé solné doly ve Wieliczce neb o koncentra ční tábor 
v Osv ětimi, který p řipomíná hr ůzy 2. sv ětové války. Kv ůli t ěmto míst ům míří do této oblasti mnoho 
našich i zahrani čních turist ů, kteří cestující po Evrop ě a do Krakova mí ří z Prahy nebo z jiných 
středoevropských destinací. Proto ve spolupráci s kole gy z PKP InterCity a ÖBB zavádíme nové p římé 
spojení z Vídn ě, přes Břeclav, Hodonín, Otrokovice, P řerov a Ostravu do Krakova,“ vysvětluje Petr 
Vondráček, ředitel odboru dálkové dopravy Českých drah.  

Nový spoj EC 204 / 205 Sobieski bude jezdit od soboty po celý jízdní řád 2019 až do prosince. Vlak pojede 
z Bohumína v 11:29 a do Krakova přijede ve 14:12 V opačném směru odjede z Krakova v 15:43 a do Bohumína 
přijede v 18:28 hod. Mezi jižní Moravou a Bohumínem je spojen s vlakem EC 104 / 105 Sobieski, který 
pokračuje do Přerova, Otrokovic, Hodonína, Břeclavi a Vídně. V Ostravě je možný také přestup na vlaky 
SC Pendolino ve směru Olomouc, Pardubice a Praha.  

České dráhy s polským partnerem PKP InterCity nabízejí denně 10 párů přímých vlaků mezi Českou republikou 
a Polskem. Tři páry vlaků EuroCity jedou přímo z Prahy, čtyři páry spojů míří z jižní Moravy a dva páry vlaků 
začínají na Ostravsku. Jeden pár spojů zajišťuje přímé noční spojení z Prahy i z jižní Moravy do Krakova 
a Varšavy a o letních prázdninách pojede z Bohumína do baltských polských letovisek další noční vlak Wydmy.  

V Polsku je možné přímými vlaky Českých drah zamířit do více než 20 cílových destinací, mezi kterými jsou 
atraktivní turistické cíle i důležitá hospodářská centra. Vedle Krakova a Varšavy jde například o Katovice, 
Malbork, Gdaňsk, Sopoty, Gdyni a další města.  

Cesta přímými vlaky z Prahy do Krakova trvá přibližně 7 hodin a do Varšavy je to 8 hodin. Z Ostravy trvá cesta 
do Krakova 3,5 hodiny a do Varšavy 4 hodiny. Do Gdaňsku na baltském pobřeží trvá cesta vlakem EC Sobieski 
z Ostravy 7 a půl hodiny. Pro cesty je možné využít nabídku zvýhodněných Včasných jízdenek Polsko za 
zajímavé ceny, například:  

● Praha - Varšava od 500 Kč 

● Olomouc - Varšava od 421 Kč 

● Ostrava - Krakov od 237 

● Ostrava - Varšava od 368 Kč 

● Ostrava - Gdynia od 631 Kč  
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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 přes 179 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. 


