
                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

 

 

Praha, 22. března 2011 

V neděli začíná letní čas, změna se dotkne 
patnácti vlak ů Českých drah 

V noci ze soboty na ned ěli 26./27. b řezna se posunou hodinové ru čičky 
o hodinu dop ředu a začne tak platit letní čas. Patnáct dálkových vlak ů 
Českých drah, které budou tou dobou na cest ě, se úderem druhé hodiny 
ranní kv ůli chyb ějícím 60 minutám „zpozdí“. České dráhy se toto 
„zpožd ění“ budou snažit minimalizovat, p řesto však ve v ětšin ě případů 
zůstane zachována jízda pravidelných p římých voz ů, které se mezi t ěmito 
nočními vlaky  vzájemn ě přeřazují. Cestující, kte ří se chystají cestovat 
po změně času, by m ěli po čítat s tím, že no ční dálkové vlaky pojedou 
v ranních hodinách stále ješt ě podle st ředoevropského („zimního“) času, 
tedy o cca 60 minut pozd ěji oproti aktuálním časovým údaj ům. 
Regionálních vlak ů se změna nedotkne, protože v b ěhem zm ěny času 
žádné nejedou a na trat ě vyrážejí již podle letního času.  

Změna času znamená pro České dráhy zavedení relativně složitých opatření pro oběhy vozů, lokomotiv 
a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se 
z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou 
na tyto zpožděné vlaky čekat. 
 
Přechod ze st ředoevropského času (SEČ) na st ředoevropský letní čas (SELČ) se dotkne 
následujících dálkových spoj ů: 
 
• R 403 Silesia Bohumín – Kraków  pojede ze stanice Bohumín o cca 60 minut opožděn. Tento spoj 

počká na přímé vozy od rychlíku R 406 Chopin z Vídně a Budapešti a od rychlíku R 443 Šírava 
z Prahy hl.n.  

• R 405 Vltava Bohumín – Moskva  pojede ze stanice Bohumín o cca 60 minut opožděn. Tento spoj 
počká na přímé vozy od vlaků IC 545 Ostravan a EN 445 Slovakia z Prahy hl.n. a na přímé vozy 
od rychlíku R 406 Chopin z Vídně. 

• R 406 Chopin Wien – Warszawa  pojede ze stanice Ostrava-Svinov o cca 60 minut opožděn. 
V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na R 403 do Krakówa a na R 405 do Moskvy. 

• R 407 Chopin Warszawa – Wien  pojede ze stanice Bohumín o cca 60 minut opožděn. V Břeclavi 
bude zajištěn přechod přímých vozů mezi tímto rychlíkem a vlakem EN 477 Metropol (Berlín – Praha 
– Břeclav – Budapešť). 

• R 440 Excelsior Košice – Cheb  pojede v úseku Pardubice hl.n. – Praha hl.n. o cca 60 minut 
opožděn. V úseku Praha hl.n. – Cheb pojede včas. Skupina přímých vozů Košice – Praha hl.n. – 
Plzeň hl.n. pojede v úseku Praha hl.n. – Plzeň hl.n. až o hodinu později, tedy vlakem Ex 350, popř. 
vlakem R 752. 

• R 441 Excelsior Cheb – Košice  pojede v úseku Česká Třebová – Košice o cca 60 minut opožděn. 



• R 442 Šírava Humenné – Praha  pojede v úseku Třinec – Praha hl.n. o cca 60 minut opožděn. 
V Bohumíně bude zajištěn přechod přímého lůžkového vozu na rychlík R 732 do Brna. 

• R 443 Šírava Praha – Humenné  pojede v úseku Český Těšín – Humenné o cca 60 minut opožděn. 
• EN 444 Slovakia Košice – Praha  pojede v úseku Bohumín – Praha hl.n. o cca 60 minut opožděn. 
• EN 445 Slovakia Praha – Košice  pojede v úseku Bohumín – Košice o cca 60 minut opožděn. 
• EN / CNL 456 Phoenix Praha  – Amsterdam  pojede v úseku Hannover – Amsterdam o cca 60 minut 

opožděn. 
• EN / CNL 457 Phoenix Amsterdam – Praha  pojede v úseku Hannover – Praha o cca 60 minut 

opožděn. 
• EN 459 Canopus Zürich – Praha  pojede v úseku Frankfurt am Main – Praha hl.n. o cca 60 minut 

opožděn. 
• EN 476 Metropol Budapest – Praha – Berlin  pojede v úseku Pardubice hl.n. – Berlin Hbf o cca 

60 minut opožděn.  
• EN 477 Metropol Berlin – Praha – Budapest  pojede v úseku Brno hl.n. – Budapest Keleti pu. o cca 

60 minut opožděn. V Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů na R 407 Chopin do Vídně. 

Aktuální polohu vlak ů je možné zjistit na internetových stránkách www.cd.cz/poloha  nebo 
www.cd.cz/mapa , na  lince Kontaktního centra ČD 840 112 113, případn ě pomocí SMS 
u jednotlivých mobilních operátor ů: 

• O2 – SMS ve tvaru „ZPO [číslo vlaku]“ nebo „ZPO [jméno vlaku]“ na číslo 999111 
• T-Mobile  – SMS ve tvaru „POZ [číslo vlaku]“ nebo „POZ [jméno vlaku]“ na číslo 4616 
• Vodafone  – SMS ve tvaru „POZ [číslo vlaku]“ nebo „POZ [jméno vlaku]“ na číslo 7755 

V neděli 27. b řezna doporu čujeme všem cestujícím, aby si p řed plánovanou cestu zkontrolovali, 
zda jejich hodinky ukazují správný, letní čas. Předejdou tak p řípadným komplikacím na svých 
cestách. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD  

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 

 

 

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. 


