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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Mimořádná změna železniční osobní dopravy od 4. dubna 

Praha, 29. března 2016 – Správa železniční dopravní cesty připravila od pondělí 4. dubna 

mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy 2016 na tratích 010, 031, 148, 170, 

181, 250, 270, 280, 320, 330 a tabulky Zvláštních vlaků Česká Třebová – Hanušovice. Stalo se 

tak na základě žádostí dopravců ČD a LEO Express. 

V rámci této změny dochází v dálkové dopravě k zapracování těch úprav jízdního řádu u vybraných 

vlaků, které jsou již nyní v platnosti a souvisejí s požárem zabezpečovacího zařízení ve stanici 

Bohumín. Platit budou až do konce jízdního řádu 2016, tedy do 10. prosince letošního roku. Opatření 

se projeví především na trati 270 a spočívá v ukončení, resp. zahájení jízdy vlaků v Ostravě hl. n. 

místo v Bohumíně – týká se vlaků 100, 101, 144, 145, 152, 153, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 530, 

531, 540 (pouze v neděli) a 541 (pouze v sobotu). Vlaky 112, 113, 116 a 117 pojedou ve směru z/do 

Polska mimo stanici Bohumín.  

Dochází také ke změnám časů příjezdu, resp. odjezdu v Bohumíně ve směru z/do Polska, a to u vlaků 

102, 103, 104, 105, 130 a 131, ke změnám časové polohy u nočních vlaků v úseku Ostrava-Svinov 

(pouze vlak 403) – Ostrava hl. n. – Bohumín, to se týká 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 442, 

443, 444 a 445. Na tratích 010, 148, 170, 320 a 330 se u příslušných vlaků projeví pouze změna 

výchozí, resp. cílové stanice z Bohumína na Ostravu hl. n. 

Dále upozorňujeme na změny u vlaků společnosti LEO Express na tratích 010, 270 a 320, které platí 

již od 29. 2. 2016. Jde o zrušení vlaků 1350, 1351 v celé trati, vlaku 1356 v úseku Spišská Nová Ves – 

Karviná hl. n., prodloužení vlaků 1367 a 1358 (nově jede denně) do/z Prešova s přímými vozy do/z 

Košic a o změnu období jízdy u vlaků 1353 a 1362, které nově nejedou v úterý. 

Dále byly provedeny některé další úpravy jízdního řádu osobní železniční regionální dopravy na 

základě žádostí dopravce ČD a příslušných krajů. Z nich vyjímáme: 

 v Pardubickém kraji na trati 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř nové zastavení 

vybraných vlaků ve stanici Opatovice nad Labem-Pohřebačka; 

 

 v Plzeňském kraji na trati 181 Nýřany – Heřmanova Huť nové zastavení všech vlaků na 

obnovené zastávce Přehýšov; 

 

 v tabulce Zvláštních vlaků na trati Česká Třebová – Hanušovice (příležitostné nostalgické vlaky 

vedené parní lokomotivou) změna období jízdy u vlaků 20016 a 20017. 
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I když je tato změna menšího rozsahu, doporučujeme cestujícím, aby se před nástupem své cesty na 

výše uvedených tratích přesvědčili o aktuálním vlakovém spojení. Veškeré změny budou zveřejněny 

na internetových stránkách www.szdc.cz, resp. www.cd.cz a dále v příslušných železničních stanicích. 

Další informace lze získat v osobních pokladnách a informačních střediscích Českých drah a 

prodejních místech dopravce LEO Express.  
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