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Praha, 21. září 2016 

ČD od nového grafikonu zavedou p římé noční 
spojení z Prahy p řes České Bud ějovice do Curychu 
Od nového jízdního řádu 2016/17, který za čne platit od 11. prosince 2016, 
zavedou České dráhy p římé noční spojení z Prahy p řes České Bud ějovice 
a Linec do švýcarského Curychu. Tento spoj nahradí dosavadní no ční vlak 
trasovaný p řes Drážďany a Frankfurt nad Mohanem. Jízdenky z Prahy 
do Curychu budou stát od 497 K č, s rezervací do l ůžkového vozu od 994 K č. 

Expres s přímými vozy do Curychu bude začínat ve stanici Praha-Holešovice (odj. v 17:42), z pražského 
hlavního nádraží bude odjíždět v 18:02. Do Curychu vlak přijede v 8:20 ráno druhý den. V opačném směru 
z Curychu bude vlak odjíždět ve 21:40 a na pražské hlavní nádraží přijede v 10:57 následujícího dne. Končit 
bude tento spoj v Praze-Holešovicích. „Na českém území bude možné do vlaku nastoupit krom ě Prahy 
také v Tábo ře, Českých Bud ějovicích, Velešín ě, Kaplici a Rybníku, ve Švýcarsku budou cestující m oci 
vystoupit vedle Curychu také v Buchsu poblíž hranic  s Lichtenštejnskem nebo v Sargansu. V t ěchto 
stanicích bude možné p řestoupit do navazujících spoj ů ve sm ěru do kantonu Graubünden 
se světoznámými st ředisky Svatý Mo řic, Davos nebo Klosters,“  říká Michal Štěpán, člen Představenstva 
ČD odpovědný za osobní dopravu. 

Přímý lůžkový v ůz řady WLABmz z Prahy do Curychu pojede v jízdním řádu 2016/17 celoro čně. Cestující 
si budou moci vybrat mezi kategoriemi T3 (třímístný oddíl), double (dvoumístný oddíl) nebo single (jednomístný 
oddíl) a v provedení economy (s umyvadlem) nebo deluxe (se sprchou a dalšími nadstandardními službami). 
V období Vánoc a nového roku, dále od 11. do 19. ún ora a v letní sezón ě od dubna do října doplní 
lůžkový v ůz také klimatizovaný v ůz 2. třídy k sezení ( řada Bmz). 

Jízdenky z Prahy do Curychu budou stát ve voze k se zení od 497 korun (18 EUR). Cena jízdenky 
s rezervací do t římístného oddílu T3 v l ůžkovém voze bude za čínat na 994 K č (36 EUR). České dráhy 
kromě toho plánují také zvýhodněné ceny pro skupiny. Ceny jízdenek a místenek jsou stanoveny fixně v eurech 
a na koruny se přepočítávají podle aktuálního jednotného železničního kurzu. O termínu zahájení předprodeje 
budou České dráhy informovat zákazníky na svém webu. 

Zjednodušený jízdní řád nočního vlaku Praha – Curych a zp ět 
(platí od 11. prosince 2016) 

tam (Ex  1547 / EN 466) stanice  zpět (EN 467 / Ex 1540) 
17:42 Praha-Holešovice 11:19 
18:02 Praha hl.n. 10:57 
20:04 České Budějovice 8:51 
22:25 Linz Hbf 4:55 – 6:35 
6:20 Bludenz 23:40 
6:37 Feldkirch 23:24 
6:56 Buchs SG 23:05 
7:23 Sargans 22:37 
8:20 Zurich HB 21:40 

Ve dnech 6. až 19. února 2017 se ve švýcarském Svat ém Mořici uskute ční MS v Alpském lyžování. České 
dráhy jsou partnerem Svazu lyžování ČR, úseku alpských disciplin. Tisková konference na zahájení 
reprezentační sezony se uskuteční 17. října ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 
T: 972 232 299, 972 232 089 
hotline (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 

dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti zhruba 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 

vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 

otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


