Praha, 29. listopadu 2011

Pendolino Českých drah je stále úspěšnější, počet
cestujících roste i letos na podzim
Rychlovlaky SC Pendolino zajišťující nejrychlejší spojení Prahy a Ostravy
jsou stále úspěšnější a přepravují stále více cestujících. Letos za leden až
říjen přepravily téměř 800 tisíc cestujících, což je asi 11% nárůst oproti
předchozímu roku. Rostoucí počet cestujících se nezastavil ani letos na
podzim, přestože jezdí na této trati více různých spojů. Pendolino nabízí
o půlhodinu rychlejší spojení Prahy a Ostravy oproti jiným spojům a další
doplňkový servis v ceně, např. nápoj, denní tisk, v 1. třídě také občerstvení
a připravují se další vylepšení služeb.
„Vlaky SC Pendolino jsou za poslední roky právě letos nejúspěšnější a za uplynulých deset měsíců
přepravily téměř 800 tisíc cestujících. Rekordní čísla přitom padala i v září nebo v říjnu a pozitivní
vývoj očekáváme také za zatím neuzavřený listopad,“ uvádí Vladimír Peléšek, ředitel odboru produktů
a obchodu. „Rostoucí zájem o spoje SC Pendolino na lince Praha – Ostrava nás přiměl k posílení
počtu spojů na této lince, takže od 11. prosince budou jezdit ve špičce tyto vlaky v hodinovém
intervalu a nově obslouží i další lokality na Ostravsku a v sobotu nabídnou i historicky nejrychlejší
přímé spojení Ostravska a Olomouce se západočeskými lázněmi,“ dodal Vladimír Peléšek. České dráhy
tak od 11. prosince nabídnou v pracovní dny 10 párů vlaků SC Pendolino mezi Prahou a Ostravou.
Pendolino nabízí bezkonkurenčně nejrychlejší spojení Prahy, Olomouce a Ostravy, kdy vzdálenost mezi
cílovými stanicemi překoná za přibližně tři hodiny a konkuruje tak svou rychlostí, komfortem a cenou
automobilové i letecké dopravě. Navíc podle statistik řízení provozu se jednalo v loňském roce o vůbec
nejspolehlivější typ vlaků v České republice.
Špičkový je také servis na palubě vlaku. Cestující v 1. i ve 2. třídě získají zdarma nápoj a denní tisk,
v 1. třídě je k dispozici navíc drobné občerstvení. Novinkou jsou v obou třídách tiché oddíly, do kterých si
mohou rezervovat místa cestující, kteří plánují strávit cestu odpočinkem nerušeni hlukem mobilních telefonů
nebo počítačů. Mezi další plánované novinky patří zavedení wi-fi a rozšíření počtu elektrických zásuvek
pro napájení notebooků a dalších přenosných elektrických zařízení cestujících.
Rychlovlaky SC Pendolino nabízejí ale i další služby, např. bistro na palubě vlaku, přepravu jízdních kol
nebo místa vyhrazená pro cestování vozíčkářů.
České dráhy v letošním roce zaznamenávají růst počtu cestujících a tržeb nejen ve vlacích SC
Pendolino, ale i v dalších segmentech svého podnikání. Za deset měsíců letošního roku přepravily
o 1,9 % více cestujících oproti loňskému roku (to je přibližně 2,5 milionu cestujících navíc) a zvýšily
své tržby meziročně o 4,9 %. Jistě to souvisí s rostoucí kvalitou služeb a modernizací vozidlového
parku, který se projevuje nejen na linkách konvenčních expresů z Prahy do Ostravy, ale také směrem
na Valašsko, do Zlína, Brna a na dalších relacích České republiky.
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Informace o Českých drahách, a. s.
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 163
milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové
vlaky.
Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování.

