
Označenie vlakov 
J -- SuperCity 
H  -- EuroCity 
I   -- InterCity 
 -- EuroNight 
¤  -- expresný vlak 
R  -- rýchlik 
REX   -- RegionalExpres 
Zr  -- zrýchlený vlak 
ER -- EURegio 
Os -- osobný vlak 
 
V stĺpci staníc a označení tratí: 
u cestovný poriadok v opačnom smere je na nasledujúcich stranách 
v cestovný poriadok v opačnom smere je na predchádzajúcich stranách 
/ príchod 
Y samoobslužný výpravný systém 
  
V stĺpci vlaku a v poznámkach pod tabuľkou: 
_ reštauračný alebo bistro vozeň 
¡ mobil bar 
K vlak nečaká na žiadne prípoje 
D vozeň, alebo kupé vo vozni vyhradené pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov 
G povinne miestenkový vlak. K cestovnému lístku je cestujúci povinný zakúpiť si 

miestenku. 
R do označených vozňov možno k cestovnému lístku zakúpiť miestenku. Pri 

vlakoch EC a IC sa možnosť zakúpenia miestenky neoznačuje. 
f vlak vezie priamy, lôžkový alebo ležadlový vozeň (vozne). Pozri „Prehľad SC, 

EC, EN, IC, Ex, R, Zr vlakov“ 
a vo vlaku je radený vozeň s kupé na prepravu imobilných cestujúcich 
^ pojazdná úschovňa batožín (PUB) 
v PUB, možná rezervácia miest pre bicykle 
v PUB, povinná rezervácia miest pre bicykle 
c zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov (ZPB) 
v ZPB, možná rezervácia miest pre bicykle 
v ZPB, povinná rezervácia miest pre bicykle 

 preprava bicyklov vylúčená 
b vlak vezie len lôžkové, príp. ležadlové vozne 

 vo vlaku sú radené vozne s vyhradenými miestami pre fajčiarov 
d vo vlaku je radený vozeň pre prepravu automobilov 
4 ide odo dňa vyhlásenia 
S vlak zastavuje len na vystupovanie 
T vlak zastavuje len na nastupovanie 
x vlak zastavuje len na znamenie, alebo požiadanie.  

Cestujúci, ktorý chce do vlaku nastúpiť, je povinný zaujať včas také miesto na 
nástupišti, aby ho mohol vlakový personál bezpečne a včas zbadať.  
Cestujúci, ktorý chce na tej zastávke vystúpiť, je povinný kladne reagovať na 
otázku sprievodcu, resp. vlakvedúceho najneskôr v stanici (zastávke), kde vlak 
zastavil poslednýkrát. 



n uprostred vlakového stĺpca = vlak ide po inej trati 
pred dopravnými časmi =vlak ide len v určitom období alebo len v určitých dňoch 

p vlak príslušnou stanicou prechádza 
m vlak môže byť vypravený do konečnej stanice ihneď po ukončení výstupu 

cestujúcich 
Ostatné značky sú vysvetlené pod príslušnou tabuľkou. 
 
Obmedzenie jazdy vlakov 
 
W    ide v  pracovné dni (spravidla pondelok - piatok ) 
X    ide v dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky) 
   
ide v @ - F    pondelok  - nedeľa 
 
Iné obmedzenia jazdy vlaku sú vysvetlené negatívnymi číslicami pod traťovým 
oddielom. 
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