
Omezení v železniční dopravě z důvodu stávky odborových organizací 
v dopravě ve čtvrtek 16. června 2011 
 
Z důvodu stávky odborových organizací v dopravě bude ve čtvrtek 16. června 2011 zastavena 
od 00:00 hodin do 24:00 hodin veškerá drážní doprava na území České republiky. Stávka 
zastaví osobní i nákladní vlaky prakticky všech dopravců působících v České republice na 
železnici. Cestujícím proto doporučujeme, aby v tento den zrušili své plánované cesty a 
přeložili je na následující dny nebo zvolili náhradní dopravu jinými dopravními prostředky. 
Cestujícím v mezistátní přepravě doporučujeme, aby využili nejpozději spoje, které opustí 
území České republiky do středeční půlnoci nebo cesty přeložili na pátek. Stávka zásadním 
způsobem omezí již noční vlakové spoje a vedení přímých lůžkových a lehátkových vozů v noci 
ze středy na čtvrtek.  
 
Aktivně se snažíme zajistit alespoň v omezené míře na vybraných tratích náhradní 
autobusovou dopravu. V této věci jednáme s objednavateli a situaci řešíme podle místních 
podmínek, disponibilních autobusů a požadavků objednavatelů na náhradní dopravu. Obvykle 
půjde o kyvadlovou dopravu na vybraných trasách. Upozorňujeme, že rozsah a kapacita 
náhradní autobusové dopravy v místech, kde bude zavedena, nemůže nahradit četnost a 
kapacitu vlakového spojení. České dráhy budou míst k dispozici asi 200 autobusů, zatímco pro 
zajištění základní dopravní obslužnosti a nejnutnější náhrady všech spojů by bylo třeba přibližně 4 500 
autobusů. Pro plnohodnotnou náhradu železniční dopravy pak ještě mnohem více. Proto žádáme 
cestující, aby náhradní dopravu využili jen v nezbytných případech, kdy nemohou své cesty 
žádným způsobem odložit nebo jiným způsobem změnit. Podrobnosti o náhradní dopravě 
budou postupně zveřejněny v průběhu dne a bude k dispozici na internetových stránkách 
www.cd.cz.  
 
Informace o omezení dopravy, návratcích za nevyužité jízdenky atp. získají cestující na 
internetu na adrese www.cd.cz.  
 
České dráhy se svým zákazníkům omlouvají za komplikace vyvolané stávkou. Stávka odborů 
však není namířena proti společnosti České dráhy a vedení tedy nemůže rozhodnutí odborů 
nijak ovlivnit. 
 
Opatření v dálkové dopravě 
 
Ve čtvrtek 16. června 2011 od 00:00 hod. do 24:00 hod. nepojedou na území ČR žádné dálkové 
vlaky (kategorie SC, EC, IC, EN, Ex, R). Mezistátní vlaky ukončí jízdu v pohraničních stanicích nebo 
v jiných vhodných stanicích na území sousedních států a nepřijedou na území ČR. Omezení se 
dotkne i nočních vlaků ze středy na čtvrtek, např. rychlík Šírava z Prahy do Humenného ukončí 
jízdu v Olomouci, vlak EN Slovakia z Prahy do Košic nebude vypraven vůbec. Nepojedou také přímé 
lůžkové a lehátkové vozy z Prahy do Varšavy, Krakova, Moskvy nebo Budapešti. Cestujícím do 
zahraničí proto doporučujeme necestovat těmito spoji a odjet buď ještě během dne do půlnoci 
nebo odložit svou cestu až na pátek. V noci ze čtvrtka na pátek bude po půlnoci obnoven provoz 
většiny dálkových nočních vlaků, u některých z nich však bude nutné počítat se zdržením. Např. EN 
EN Slovakia z Prahy do Košic bude vypraven až po ukončení stávky s více než dvouhodinovým 
zdržením. Přehled dalších opatření v dálkové dopravě najdete v závěru zprávy nebo na 
www.cd.cz/omezeniprovozu.    
 
Opatření v regionální dopravě 
 
Ve čtvrtek 16. června 2011 od 00:00 hod. do 24:00 hod. nepojedou na území ČR žádné 
regionální vlaky (kategorie Sp, Os). Aktivně se snažíme zajistit alespoň v omezené míře na 
vybraných tratích náhradní autobusovou dopravu. V této věci jednáme také s objednavateli a 
situaci řešíme podle místních podmínek, disponibilních autobusů a požadavků objednavatelů 
na náhradní dopravu. Obvykle půjde o kyvadlovou dopravu na vybraných trasách. 
Upozorňujeme, že rozsah a kapacita náhradní autobusové dopravy v místech, kde bude 
zavedena, nemůže nahradit četnost a kapacitu vlakového spojení. České dráhy budou míst 
k dispozici asi 200 autobusů, zatímco pro zajištění základní dopravní obslužnosti a nejnutnější 
náhrady všech spojů by bylo třeba přibližně 4 500 autobusů. Pro plnohodnotnou náhradu železniční 
dopravy pak ještě mnohem více. Proto žádáme cestující, aby náhradní dopravu využili jen 
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v nezbytných případech, kdy nemohou své cesty žádným způsobem odložit nebo jiným 
způsobem změnit. Podrobnosti o náhradní dopravě budou postupně zveřejněny v průběhu dne 
a bude k dispozici na internetových stránkách www.cd.cz.  
 
Tarifní opatření  
 
Jízdné budou České dráhy kompenzovat cestujícím v následujícím rozsahu:  
 

- Veškeré uznané návratky za úplně nebo částečně nevyužité jízdenky, místenky a příplatky na 
vlaky jedoucí v době konání stávky nebo platné v den konání stávky budou provádět beze 
srážky. 

-  Za jízdné ve vnitrostátní přepravě návratky uznáme u jednoduchých i zpátečních jízdenek za 
obyčejné, zvláštní i zákaznické (IN 25, IN 50, IN junior) jízdné, při vracení již odepsaných 
kilometrů z KMB, u jednoduchých i zpátečních jízdenek se slevou pro skupinu, u jízdenek 
VLAK+ Letiště Praha, u síťových jízdenek ČD Net a u již vyzvednutých jízdenek SporoTiket 
Česko.  

- Cena nevyzvednutých jízdenek SporoTiket Česko zaplacených prostřednictvím eShop ČD na 
den konání stávky bude vrácena na účet, z kterého byla provedena platba, v plné výši.  

- Návratek nebude uznán při částečném nevyužití traťových jízdenek, jízdenek IN 100 a IN 
business a u časových doplatků do 1. vozové třídy.  

- Za jízdné v mezinárodní přepravě návratky uznáme u jízdenek platných na den konání stávky 
(i u nabídek SparNigt, EURegio atd.) a to vydaných na tiskopis mezinárodních nebo 
vnitrostátních jízdenek.  

- Návratek nebude uznán u jízdenek InterRail.  
- Mezinárodní jízdenky platné na konkrétní den a konkrétní vlak SporoTiket Evropa (ČD), 

Europa Spezial (DB), SparSchiene (Oebb), SparDay (ZSSK) a nabídky dalších železnic a 
vypsané políčko na den konání stávky na jízdence InterRail uznáme i v jiném než na jízdence 
uvedeném vlaku a také v den následujícím po dni ukončení stávky. Pokladní a průvodčí zajistí 
prodloužení platnosti těchto dokladů. 

Protože se stávky mohou účastnit i pokladní a informátoři ve stanicích, dojde k omezení služeb 
také ve stanicích. Proto doporučujeme všem cestujícím vyhledat informace o náhradní dopravě 
a provedení návratků nebo nákup nových jízdenek provést dnes nebo od pátku, tedy mimo 
čtvrtek 16. května. 

Nárok na náhradu škod ani na odškodné v souladu s legislativou EU případě stávky není. Stávka je 
považována za zásah vyšší moci. V tomto případě není stávka odborů ani namířena proti naší 
firmě a požadavky odborů nesouvisí s činností naší firmy, takže ji bohužel nemůžeme nijak 
ovlivnit. 
 
 
Přehled dalších opatření v dálkové dopravě (také na www.cd.cz/omezeniprovozu)  
 
Opatření pro vlaky jedoucí v noci z 15. na 16.6.2011: 
 
- vlak EC 279 (Praha hl.n. 18:13 - Bratislava 21:58)  bude veden se zpožděním cca 20 minut a bude 
veden náhradní soupravou 
 
- vlak EC 344 (Beograd 7:20 - Praha hl.n. 22:19) ukončí jízdu ve stanici Česká Třebová, zde bude 
zajištěn přestup do R 628 ve směru Praha hl.n. 
 
- vlaky R 402/403 Silesia, R 404/405 Vltava, 406/407 Chopin v noci z 15. na 16.6.2011 na území ČR 
nepojedou 
 
- vlak R 440 (Košice 18:07 - Cheb 9:41) ukončí jízdu ve stanici Bohumín, ve stanici Čadca bude 
přestup do náhradní soupravy 
 
- vlak R 441 (Cheb 18:13 - Košice 9:53) ukončí jízdu ve stanici Praha hl.n. 
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- vlak R 442 (Košice 19:58 - Praha hl.n. 7:33) do ČR nepojede, jede v úseku Košice - Žilina 
 
- vlak R 443 (Praha hl.n. 21:17 - Humenné 9:05) ukončí jízdu ve stanici Olomouc hl.n. 
 
- vlaky EN 444/445 Slovakia na území ČR nepojedou 
 
- vlak EN 476 Metropol na území ČR nepojede 
 
- vlaky EN 477 Metropol pojede pouze v úseku Děčín - Praha hl.n., vlak veden náhradní soupravou  
 
- ve vlaku IC 545 (Praha hl.n. 20:17 - Bohumín 0:20) nebudou řazeny vozy číslo 349, 348, 347, 757 a 
356 (lůžkové a lehátkové vozy směr Warszawa a Moskva), vlak dojede až do cílové stanice 
 
- ve vlaku R 658 nebude řazen vůz České Budějovice - Košice 
 
- vlak R 659 (Praha hl.n. 22:16 - České Budějovice 0:56) bude ukončen ve stanici Tábor, pro cestující 
bude zajištěna náhradní autobusová doprava do stanice České Budějovice 
 
- ve vlaku R 719 (Praha hl.n. 23:10 - Pardubice hl.n. 0:20) nebudou řazeny vozy  číslo 364, 365, 376 a 
377 (vozy směr Budapest), vlak dojede do cílové stanice 
 
- ve vlaku R 747 nebude řazen vůz Brno - Košice 
 
- vlak R 788 (Praha hl.n. 23:31 - Děčín hl.n. 1:11) bude veden v celé trase náhradní autobusovou 
dopravou 
 
- vlak R 828 (Praha hl.n. 23:40 - Plzeň hl.n. 1:20) vlak bude nahrazen náhradní autobusovou 
dopravou v úseku Praha-Smíchov - Plzeň hl.n., ve stanici Praha-Smíchov vyčká na přípoj od Os 9956 
 
 
Opatření pro vlaky jedoucí v noci z 16. na 17.6.2011: 
 
- vlaky R 405 Vltava a R 406 Chopin budou opožděny 
 
- vlak R 440 pojede v úseku Pardubice hl.n. - Praha hl.n. - Cheb, dále po stávce bude pokračovat vlak 
R 440 ze stanice Košice zpožděný do ČR, ze stanice Pardubice hl.n. pojede v čase vlaku R 718, 
přímé vozy do stanice Cheb budou pokračovat na vlaku R 606 přes Ústí nad Labem a R 754 před 
Plzeň 
 
- vlak R 441 pojede v úseku Praha hl.n. - Košice, ve vlaku budou mimořádně řazeny vozy 348 a 347 
(původně na vlak IC 545) Praha - Moskva a 356 a 757 Praha - Warszawa 
 
- vlaky R 442 a EN 444 pojedou bez omezení 
 
- vlak R 443 pojede v úseku Olomouc hl.n. - Humenné 
 
- vlak EN 445 pojede zpožděný v celé trati 
 
- vlak EN 476 pojede bez omezení, vlak EN 477 pojede opožděn po stávce 
 
- vlak R 659 pojede v úseku Tábor - České Budějovice 
 
- vlak R 788 pojede zpožděný po stávce 
 
- vlak R 828 bude v celé trati odřeknut 
 
- vlak EC 345 pojede výchozí ze stanice Česká Třebová, cestující ze stanice Praha hl.n. mohou využít 
R 865, ve stanici Česká Třebová bude zajištěn přestup  
   
Přehled dalších opatření v regionální dopravě (také na www.cd.cz)  
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Opatření pro noc z 15. na 16.6.2011: 
 
- vlak Os 2858 Havířov – Ostrava-Svinov dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 5858 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 3156 Ostrava hl.n. – Frýdlant nad Ostravicí dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 7024 Klášterec nad Ohří - Cheb dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 8866 Praha hl.n. – Beroun dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 7612 Plzeň hl.n. - Žihle bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou 
 
- vlak Os 16249 Liberec - Tanvald dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 2560 Benešov u Prahy – Praha hl.n. dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 4858 Brno hl.n. - Třebíč dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 13438 Hlučín – Opava východ dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 3643 Olomouc hl.n. - Šumperk dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 6717/6 Most - Rakovník dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 7430 Plzeň hl.n. - Domažlice bude v úseku Nýřany - Domažlice nahrazen náhradní 
autobusovou dopravou 
 
- vlak Os 13733 Olomouc hl.n. - Uničov dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 9335 Praha Mas.n. – Kolín dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 9858 Praha Mas.n. – Kladno-Ostrovec ukončí jízdu ve stanici Kladno 
 
- vlak Os 5861 Praha Mas.n. – Nymburk hl.n. dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 3559 Olomouc hl.n. – Moravský Beroun dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 4667 Zaječí - Břeclav dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 2563 Praha hl.n. – Benešov u Prahy dojede do cílové stanice 
  
- vlak Os 9551 M. Boleslav – Praha-Vršovice dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 9956 bude v úseku Praha-Smíchov - Praha- Radotín bude nahrazen náhradní autobusovou 
dopravou 
 
- Sp 1909 Pardubice hl.n. - Česká Třebová bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou 
 
- vlak Os 6230 Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n. bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou 
 
- vlak Os 5331 Pardubice hl.n. - Chrudim bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou 
 
- vlak Os 3505 ukončí jízdu ve stanici Bruntál 
 
- vlak Os 5965 bude odřeknut 
 
- vlak Os 13316 ukončí jízdu ve stanici Odry 



 
- vlak Os 2947 Ostrava-Svinov - Návsí dojede do cílové stanice 
 
- vlak Os 3357 bude v úseku Chalupki - Bohumín nahrazen náhradní autobusovou dopravou 
 
Opatření pro noc z 16. na 17.6.2011: 
 
- vlak Os 5965 bude odřeknut 
 
- vlak Os 3505 pojede v úseku Bruntál - Krnov 
 
- vlak Os 13316 pojede v úseku Odry - Budišov nad Budišovkou 
 
- vlak Os 3350 bude v úseku  Bohumín - Chalupki nahrazen náhradní autobusovou dopravou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 


