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Mezistátní Jízdní řád 2017: O hodinu rychleji do 
Lince, no ční spojení do Curychu z ůstává, nové 
vlaky zamí ří do Krakova a na st řední Slovensko  

Nejvýznamn ějšími novinkami mezistátních jízdních řádů pro rok 2017 je 
významné, tém ěř hodinové zrychlení cesty z Prahy do rakouského Lin ce. 
Českým drahám se poda řilo také domluvit nové no ční spojení Prahy a Curychu 
přes Rakousko, po té co DB ruší své no ční spoje. Novinkou bude také nový 
sezónní denní expres spojující turisticky atraktivn í města Prahu a Krakov. 
Podstatn ě se také rozši řuje p římé spojení Ostravy se st ředním Slovenskem. 
V Ostrav ě jsou zajišt ěny p řípoje do ostatních částí České republiky. Národní 
dopravce České dráhy v oblasti mezistátní dopravy spolupracuj e se 
zahrani čními dopravci. Vedení mezistátních spoj ů tak na rozdíl od t řetích 
dopravc ů představuje dohodu více kooperujících partner ů. 

Rakousko a Švýcarsko  

Podstatným zp ůsobem je zrychlena a rozší řena doprava na trati Praha – České Bud ějovice – Linec. 
Počet vlak ů bude z p ěti rozší řen na osm s pravidelným intervalem mezi vlaky obvyk le v délce 4 hodiny. 
Navíc se tém ěř o hodinu zkracuje cestovní doba mezi Prahou a Linc em. Zatímco nyní trvá cesta bez 
deseti minut celých 5 hodin, nov ě jen o n ěkolik minut p řekro čí 4 hodiny. Spoje budou odjíždět z pražského 
hlavního nádraží v 6:02, 10:02, 14:02 a v 18:02. Do Lince pojedou 4 hodiny a 5 minut. Z Lince pak budou tyto 
spoje odjíždět v 6:35, 11:52, 15:52 a v 18:35 hodin a do Prahy přijedou v 10:57, 15:57, 19:57 a ve 22:57 hod. 
V Linci budou mít cestující lepší přípoje ke spojům do středního, jižního a západního Rakouska, Švýcarska a 
s přestupem v dalších místech Rakouska také do Slovinska nebo do Itálie. Díky zrychlení vlaků z Prahy a 
lepším přípojům se tak například zkrátí cesta Praha – Salcburk o více než hodinu na přibližně 5 a tři čtvrtě 
hodiny a do Innsbrucku o 1 hodinu 20 minut na 7 a tři čtvrtě hodiny.  

Jízdní řád expres ů Praha – Linec a zp ět  
(platí od 11. prosince 2016) 

směr tam stanice směr zpět 

6:02 10:02 14:02 18:02 Praha hl.n. 10:57 15:57 19:57 22:57 
7:13 11:13 15:13 19:13 9:44 14:44 18:44 –21:45 
7:15 11:15 15:15 19:15 

Tábor  
9:42 14:42 18:42 21:43 

8:00 12:00 16:00 20:00 8:53 13:53 17:53 20:53 
8:04 12:06 16:06 20:04 

Č. Budějovice  
8:51 13:51 17:51 20:50 

10:07 14:07 18:07 22:07 Linec  6:35 11:52 15:52 18:35 

Vlaky dále zastavují ve stanicích a zastávkách Velešín město, Kaplice, Rybník, Summerau, Freistadt, 
Pregarten a v některých dalších zastávkách na rakouském území.   

U denních a no čních spoj ů railjet, EuroCity a EuroNight Praha – Brno – Víde ň – Graz a Polsko – Ostrava 
– Přerov – B řeclav – Víde ň nedochází k významným zm ěnám.  

Nově přes České Bud ějovice a Rakousko bude vedeno p římo no ční spojení Prahy a Curychu. Po zrušení 
nočních vlaků DB hrozil zánik tohoto spojení. České dráhy se dohodly na celoročním vedení přímého 



 

komfortního lůžkového vozu v trase Praha – České Budějovice – Linec – Curych, který bude sezónně doplněn 
ještě o jeden oddílový vůz 2. třídy. Spoj odjede z pražského hlavního nádraží v 18:02 hod. a do Curychu přijde 
druhý den ráno v 8:20 hod. V opačném směru bude vyjíždět z Curychu až ve 21:40 hod. a do Prahy přijede 
druhý den dopoledne v 10:57 hod. Jízdenka do tohoto spoje bude stát od 497 Kč, s rezervací v lůžkovém voze 
to bude od 994 Kč. Cestující si budou moci v lůžkovém voze vybrat mezi klasickým lůžkovým oddílem se 3 
místy až po luxusní oddíl se samostatnou toaletou a sprchou.  

Německo  

V relacích do / z Německa dochází ke změnám především v souvislosti s ukončením provozu nočních vlaků u 
DB. Proto bude ukončen provoz přímých lůžkových vozů do Kolína nad Rýnem a přímé spojení do Curychu 
bude přesměrováno přes rakouský Linec. Noční vlak EN/CNL Kopernikus Praha – Lipsko – Praha bu de 
zachován jako vlak EuroCity na okraji dne pouze s v ozy s místy k sezení a v obdobných cestovních 
časech, jako jezdil dosud.  V úseku Děčín – Lipsko vlak nepojede pouze v sobotu večer tam a v neděli ráno 
zpět, v úseku Praha – Děčín a zpět bude jezdit denně. Cestující do oblasti Porýní a Porúří, např. do Kolína nad 
Rýnem, mohou nadále využívat denní spoje s přestupem v Drážďanech nebo v Berlíně.  

Noční vlak EN Metropol Budapeš ť – Praha – Berlín a zp ět provozovaný vozy ČD a MÁV-START bude 
zachován. P ředevším na n ěmeckém území ale dojde k jeho zrychlení.  Nově bude z Prahy odjíždět přibližně 
o 20 minut dříve, již ve 4:06 hod., a do Berlína přijede přibližně o 40 minut dříve, tedy v 9:05 hod. Z Berlína pak 
bude odjíždět o přibližně tři čtvrtě hodiny později, místo v 18:14 hod. až v 19:01 hod, a do Prahy přijede ve 
23:27 hod. tedy přibližně ve stejný čas jako nyní.  

Beze změn zůstávají linky Praha – D ěčín – Drážďany – Berlín – Hamburk – Kiel s pravidelným 
dvouhodinovým intervalem a Praha – Plze ň – Domažlice – Mnichov, která nabízí spojení 4x den ně. 
Pouze jedna n ěkolikaminutová úprava sladí odjezdy linky Cheb – No rimberk do pravidelného intervalu.  
Poslední vlak z Chebu do Norimberka bude nově odjíždět již v 19:38 hod., dosud to bylo v 19:45 hod.       

Polsko 

Po loňském výrazném rozšíření spojení České republiky s Polskem zůstává nabídka spojení k našim severním 
sousedům stabilní bez významných změn. Dvě změny představují drobné omezení jízdy vlaku EC Comenius 
Ostrava – Varšava – Ostrava, který nově nepojede z Polska v sobotu večer a do Polska nepojede v neděli 
časně ráno.  

Významn ější novinkou bude sezónní p římý denní expres Cracovia Praha (10:22 hod.) – Krak ov (17:21) / 
Krakov (10:42 hod.) – Praha (17:39 hod).  Tento vlak pojede na území České republiky celoročně v trase 
současného expresu Hukvaldy, z Ostravy však bude nově pokračovat od poloviny dubna do konce září v nové 
trase do Krakova, místo stávajícího směřování do Žiliny. Vlak nabídne také přepravu jízdních kol do Krakova a 
v Bohumíně umožní přestup mezi spoji Cracovia a Varsovia do / z Varšavy a Krakova a do / z Prahy, Bratislavy 
a Budapešti.  

Severní a st řední Slovensko  

K jedn ěm z nejv ětších zm ěnám v mezistátním jízdním řádu dochází ve spojení se severním a st ředním 
Slovenskem p řes železni ční pohrani ční přechod Mosty u Jablunkova – Čadca. Místo dosavadních spoj ů 
expresní linky Praha – Ostrava – Žilina v p řibližn ě dvouhodinovém intervalu tam budou nov ě jezdit 
v prokladu spoje dvou linek, které zajistí p římé spojení Praha – Ostrava – Žilina a Ostrava – Ži lina – 
Banská Bystrica / Zvolen. Tyto spoje budou mít v Os trav ě přípoje na návazné vlaky do / z Prahy a Brna. 
Vlaky mezi Ostravou a Žilinou tak budou jezdit v průběhu dne v přibližném intervalu jedna až tři hodiny. 
Zavedením těchto vlaků dochází k obnovení denního přímého vlakového spojení České republiky s turisticky 
atraktivní oblastí středního Slovenska. Soupravy nových spojů Ostrava – Žilina – Banská Bystrica / Zvolen 
budou sestaveny z modernizovaných, komfortních, klimatizovaných vozů slovenské společnosti ZSSK a 
nabídnou i přepravu jízdních kol nebo osob na vozíku.  

 



 

 

Rychlíky Ostrava – Žilina / Banská Bystrica / Zvole n a zpět 
 

směr tam stanice směr zpět 

- 8:14 14:14 16:14 
Přípoj z / 
do Brna 
v Ostravě  

- 13:47 17:47 - 

- - 14:30 16:30 
přípoj z / 
do Prahy 
v Ostravě  

9:29 13:29 17:29 - 

6:43 8:43 14:43 16:43 
Ostrava-
Svinov 

9:17 13:17 17:17 21:17 

7:33/34 9:33/34 15:33/34 17:33/34 
Český 
Těšín  

8:24/26 12:24/26 16:24/26 20:24/26 

8:33/54 10:33 16:33/54 18:33/54 Žilina  7:06/27 11:06/27 15:06/27 19:06/27 

10:26 - 18:26 20:26/29 
Banská 
Bystrica  

5:29/34 9:34 13:34 17:34 

- - - 20:53 Zvolen  5:03 - - - 

Rychlíky dále zastavují například ve stanicích Ostrava hl.n., Karviná hl.n., Český Těšín, Třinec 
centrum, Návsí, Čadca, Vrútky a další stanice ve směru Banská Bystrica, Zvolen.    

Historicky nejrychlejší spojení z Prahy se severním  a východním Slovenskem SC Pendolino Koši čan 
bude op ět o n ěkolik minut rychlejší a cestovní čas se p řiblíží k 7 a čtvrt hodinám. Vlaky pojedou ob ěma 
směry p řibližn ě o 20 minut pozd ěji. V Praze tak vzniknou lepší přípoje od vlaků z Plzně nebo z Tábora.  

K malým změnám dochází u noční dopravy a týkají se vedení přímých lůžkových vozů. Obnoven bude provoz 
přímého l ůžkového vozu v relaci Košice – Praha – Plze ň – Cheb a zcela nov ě bude zaveden p římý 
lůžkový v ůz v trase Prešov – Košice – Zvolen – Bratislava – B rno a Košice – Ostrava – B řeclav – Víde ň. 
Přímý vůz Prešov – Brno bude odjíždět z Prešova ve 21:27 hod, a z Košic ve 22:20 hod, do Brna přijede ráno 
v půl osmé. V opačném směru bude z Brna odjíždět ve 20:28 hod. a na Slovensko přijede do Košic v 6:48 hod. 
a do Prešova v 7:39 hod. Ty nabídnou pohodlné noční spojení jižní Moravy s Tatrami, středním a východním 
Slovenskem. K omezení jízdy ve vybraná období dojde u přímého vozu z Prahy do Banské Bystrice.  

Jižní Slovensko a Ma ďarsko  

Ve směru na jih Slovenska a do Ma ďarska nedochází k žádným významným zm ěnám krom ě 

několikaminutových posun ů v čase odjezdu nebo p říjezdu v n ěkterých stanicích.  

Ostatní spoje  

I nadále bude zachováno přímé spojení Prahy a Moskvy lůžkovými vozy RŽD, nově však prostřednictvím 
samostatného vlaku Vltava pouze v trase Moskva – Bohumín a přepravou přímých vozů do / z Prahy na 
vnitrostátním expresu Hutník.  

 

Mgr. Petr Š ťáhlavský 

tiskový mluvčí ČD  
T: 972 232 299 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 
 
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. 


