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Letní zm ěna rozší ří nabídku spojení do Bratislavy  

Letní zm ěna jízdních řádů dálkových a mezinárodních vlak ů rozší ří spojení 
Prahy a Bratislavy v kvalit ě railjet. V lét ě vyjedou i plánované posilové spoje 
do Tater a k Baltskému mo ři.  

„Hlavní novinkou letní zm ěny jízdního řádu bude prodloužení vlaku railjet »Brn ěnský drak« z B řeclavi 
do Bratislavy pod novým názvem »Metropolitan Sloven ská strela«. Provoz na Slovensku je zajišt ěn 
partnerskou spole čností ZSSK a vlak nabídne dodate čnou kapacitu na této vytížené trase na okraji dne. 
Vlak pojede z Prahy v 19:50 hod., z Brna ve 22:24 h od. a do Bratislavy p řijede ve 23:43 hod. Opa čným 
směrem nabídne časné ranní spojení s odjezdem z Bratislavy v 5:10 h od. s p říjezdem do Brna v 6:35 
hod. a do Prahy v 9:07 hod. Jednotka railjet poskyt ne cestujícím veškerý obvyklý komfort v četně 
dětského kina, míst pro vozí čkáře nebo místa business class,“ upozorňuje Petr Vondráček, ředitel odboru 
dálkové dopravy Českých drah. Bratislava tak získá po komfortním spojení do Vídně a Curychu již druhé 
spojení komfortními rychlovlaky railjet, tentokrát do Brna a Prahy. Nový vlak Metropolitan Slovenská strela 
vyjede na svou trasu v polovině června.   

Další úpravy jízdních řádů od letní změny, která platí od neděle 9. června, jsou již méně významné. Většinou 
dochází k menším úpravám v nabídce služeb u některých spojů nebo k drobným časovým posunům. Například 
vlaky railjet do Vídně a Grazu budou nově odjíždět z Prahy hl.n. už ve 47. minutu, zatímco nyní odjíždějí až 
v 50. minutu sudých hodin. Změna se týká také spojů linky Ex 2 Valašský expres na Slovensku. Ze Žiliny budou 
odjíždět ve 28. minutu lichých hodin, o 17 minut později. Naopak do Žiliny přijdou vlaky o 17 minut dříve, 
v 32. minutu sudých hodin. Cesta Valašským expresem mezi Prahou a Žilinou se zkrátí na 5 hod. 8 min., resp. 
Opačným směrem na 5 hod. 11 min.  

Během druhého pololetí bude pokračovat také modernizace vlakových souprav. Na linku Ex 2 Valašský expres 
budou postupně nasazeny nově modernizované komfortní vozy 1. třídy s bistrem.  

Rozjíždí se letní sezónní vlaky  

V červnu se rozšiřuje nabídka Českých drah také o letní sezónní vlaky. „Už v noci z 31. kv ětna na 1. června 
poprvé v letní sezónn ě vyjede z Prahy do Popradu-Tater a Košic posilový n oční vlak EuroNight 
Bohemia. Cestujícím nabízí druhé komfortní no ční spojení na Slovensko v četně přepravy automobil ů 
a motorek do Popradu, tzv. autovlak. P řestože mezi Prahou a Slovenskem jezdí v noci hned n ěkolik 
konkuren čních vlak ů, pouze spoje Českých drah a kooperujících slovenských ZSSK jsou v ybaveny 
lůžkovými vagóny,“ upozorňuje Petr Vondráček. Vlak EN Bohemia bude jezdit z Prahy po celou sezonu denně 
až do 16. září. 

Denně od 19. června do 31. srpna bude v provozu také noční rychlík Wydmy z Bohumína do polských 
prázdninových letovisek u Baltského moře. Vlak s polskými lůžkovými vagóny a českými rychlíkovými vozy 
2. třídy odjede z Bohumína večer ve 20:12 hod. a do stanic jako jsou Gdaňsk, Sopoty, Gdyně, Hel nebo Łeba 
na pobřeží Baltu přijede druhý den ráno. Opačně rychlík Wydmy odjíždí večer před 20. hodinou a do Bohumína 
přijede ráno před 8. hodinou. V Bohumíně lze přestoupit na vnitrostátní vlaky například do Brna, Olomouce 
nebo do Prahy.   
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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. 


