
 

 

 

 

 

 

Praha, 26. �íjna 2010 

O víkendu kon�í letní �as, zm�na se dotkne 
šestnácti no�ních dálkových vlak� 

V noci ze soboty 30. na ned�li 31. �íjna kon�í letní �as a hodinové ru�i�ky 
se posunou o hodinu zp�t. Tato zm�na se dotkne celkem šestnácti 
dálkových vlak� �eských drah, které budou uprost�ed noci �ekat na 
odjezd podle st�edoevropského �asu (SE�). Pokud by vlaky nez�staly 
stát, jely by po zm�n� �asu ve zbytku trasy o hodinu d�íve. Regionálních 
vlak� se zm�na nedotkne, protože v dob� zm�ny �asu žádné nejedou. 

P�ehled vlak�, kterých se dotkne na �eském území zm�na �asu: 

• R 400 „Silesia“  Krakov – Praha, �eká ve stanici Bohumín, odjezd ve 2:07 SE� 

• R 401 „Silesia“ Praha – Krakov, �eká ve stanici Ostrava-Svinov, odjezd ve 2:02 SE� 

• R 406 „Chopin“  Víde� – Varšava, �eká ve stanici Bohumín, odjezd ve 2:54 SE� 

• R 407 „Chopin“  Varšava – Víde�, �eká ve stanici Bohumín, odjezd ve 2:18 SE� 

• R 408 „Vltava“  Moskva – Praha, �eká ve stanici Olomouc hl.n., odjezd ve 2:05 SE� 

• R 409 „Vltava“ Praha – Moskva, �eká ve stanici Ostrava-Svinov, odjezd ve 2:53 SE� 

• EN 424 „Slovakia“ Košice – Praha, �eká ve stanici Horní Lide�, odjezdy ze stanic mezi Olomoucí 

hl.n. a Prahou hl.n. jsou již podle SE� 

• EN 425 „Slovakia“ Praha – Košice, �eká ve stanici Horní Lide�, odjezdy na slovenském území jsou 

již podle SE� 

• R 440 „Excelsior“ Košice – Cheb, �eká ve stanici Pardubice hl.n., odjezd ve 2:27 SE� 

• R 441 „Excelsior“ Cheb – Košice, �eká ve stanici �eská T�ebová, odjezd ve 2:16 SE� 

• R 442 „Šírava“ Humenné – Praha, �eká ve stanici �adca, na území �R jede již podle SE� 

• R 443 „Šírava“ Praha – Humenné, �eká ve stanici �eský T�šín, odjezd ve 2:11 SE� 

• R 470 „Amicus“ B�eclav – Praha, vyjede z B�eclavi již podle letního �asu, tedy ve 2:00 SE� 

• R 471 „Amicus“ Praha – B�eclav, �eká ve stanici Brno hl.n., odjezd ve 2:44 SE� 

• EN 476 „Metropol“ Budapeš� – Praha – D��ín, �eká ve stanici Po�í�any, odjezdy vlaku jsou 

po�ínaje stanicí Praha-Holešovice již podle SE�. 

• EN 477 „Metropol“ Berlín – Praha – Budapeš�, �eká ve stanici Brno hl.n., odjezd ve 3:24 SE�.  

Všem, kte�í se chystají cestovat vlakem v noci ze soboty na ned�li, doporu�ujeme ov��it si 
aktuální odjezdy no�ních vlak� na lince Kontaktního centra �eských drah na telefonu 
840 112 113. Tato linka je k dispozici 24 hodin denn� ve �ty�ech jazycích. 

Petr Pošta  
tiskové odd�lení �D  

T: 972 232 299, 972 232 089  
HOT LINE (nep�etržitá tisková služba �D): 724 977 822, press@cd.cz 
 



 

 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 
p�es 163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 
V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 
5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 
získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 
možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 
levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 

 

 

 

 


