
Linka R17
Jízdní řád 2018 

      

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci, během které představíme Západní expres a další
novinky spojené s jízdním řádem pro rok 2018.

Z Prahy do Plzně budete mít příležitost prohlédnout si SC Pendolino s novým interiérem,
které bude od 10.12.2018 součástí Západních expresů.

Cestou z Plzně do Plané u Mar. Lázní bude ve zvláštním vlaku taženém lokomotivou Vectron
v novém designu ČD představen nejen Západní expres, ale také novinky jízdního řádu 2018.

Cestou zpět z Plané u ML do Plzně pak budete seznámeni s regionálním jízdním řádem
Plzeňského kraje 2018.

Termín konání 22. listopadu
Praha hlavní nádraží - příchod v 10.20 hod., vlak odjíždí v 10.37 hod. (SC Pendolino)
Plzeň hlavní nádraží - příchod v 11.50 hod., vlak odjíždí ve 12.03 hod. (SC Pendolino) 
Plzeň hlavní nádraží - příchod ve 12.00 hod., vlak odjíždí ve 12.22 hod. (zvláštní vlak
Vectron)



Jízdní řády
SC 512 Zvl. vlak (Vectron) Název Zvl. vlak (Vectron) 

příjezd odjezd příjezd odjezd Stanice příjezd odjezd 
10.37 Praha hl. n. 15.48

10.44 Praha - Smíchov 15.38
12.01 12.03 12.22 Plzeň hl. n. 14.19 14.23
12.05 12.06 12.24 12.25 Plzeň - Jižní Předměstí 14.15 14.16
12.26 12.46 12.47 Stříbro 
12.45 13.09 Planá u Mar. Lázní 13.33

SC Pendolino
10.20  příchod hostů - Praha hl. n.
10.37  odjezd vlaku  směr Plzeň hl. n. - možnost prohlídky interiéru soupravy
12.01  příjezd vlaku do Plzně, pravděpodopně k nástupišti č. 6. - možnost prohlídky interiéru

soupravy
12.45  příjezd vlaku do Plané u Mar. Lázní - přestupní stanice pro hosty do zvl. vlaku 

Pro hosty je rezervován vůz č. 7

Zvláštní vlak (Vectron) 
12.00  příchod hostů - Plzeň hl. n.
12.22  odjezd zvláštního vlaku - prohlídka designu nové lokomotivy a prezentace jízdního

řádu 2018 s představením Západního expresu
13.09  příjezd do Plané u Mar. Lázní - přistupují hosté ze soupravy SC Pendolino
13.33  odjezd zvláštního vlaku - začíná prezentace s novinkami v regionálním jízdním řádu

pro rok 2018
14.19  příjezd vlaku do Plzně - výstupní stanice pro hosty z Plzně
14.23  odjezd zvláštního vlaku do Prahy
15.48  příjezd zvláštního vlaku do Prahy hl. n.Účast a místo nástupu prosím potvrďte do 20.11.2017 na email: suchaz@gr.cd.cz

Program dne




