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Noční vlaky? Bezpečný odvoz domů!

(17.3.2015)

Pardubice – Chcete si posedět déle s přáteli nebo se vracíte z pozdní návštěvy, kina, koncertu či plesu a řešíte přitom
dopravu? České dráhy ve spolupráci s Pardubickým krajem nabízejí noční spoje na několika tratích.
 
„Nočními vlaky odpovídáme na poptávku obyvatel Pardubického kraje, kteří se vrací z divadla, kina nebo jiné večerní akce v pozdních
hodinách. Po železnici se tak mohou domů dopravit bezpečně i kolem půlnoci nebo dokonce až o půl druhé v noci,“ vysvětlil náměstek
hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.
 
Pardubice - Česká Třebová
Denně v 0.25 vyjíždí z Pardubic směr Česká Třebová osobní vlak 5021, který zastavuje ve všech stanicích a zastávkách po trase. V
Pardubicích přitom navazuje na rychlík z Prahy s příjezdem v 0.17. Lze jej využít také např. z Chocně, odkud odjíždí v 1.00, nebo Ústí nad
Orlicí (odj. 1.14).
Pardubice - Česká Třebová 0s 5021
 
Choceň - Vysoké Mýto
Na noční osobní vlak z Pardubic navazuje v Chocni vždy kromě noci z neděle na pondělí osobní vlak 15030 do Vysokého Mýta s
odjezdem v 1.03.
Choceň - Vysoké Mýto Os 15030
 
Pardubice - Hradec Králové
Noční spojení krajských měst zajišťuje jeden pár vlaků. Z Hradce Králové odjíždí noční osobní vlak 6221 v 0.26, přičemž do Pardubic
přijede v 0.52. Z Pardubic do Hradce Králové lze v pracovní dny v noci cestovat osobním vlakem 6220 s odjezdem 0.25, který má přípoj
od rychlíku z Prahy. O víkendu pak spoj jede o hodinu později, v 1.27 jako vlak 6222, přičemž má opět zajištěn přípoj od rychlíku z Prahy,
který přijíždí v 1.19.
Hradec Králové - Pardubice Os 6221
Pardubice - Hradec Králové Os 6220
Pardubice - Hradec Králové Os 6222
 
Pardubice - Chrudim
Pro noční návraty z krajského města do Chrudimi lze v pracovní dny využít osobní vlak 5361 s odjezdem v 0.27 (řazen na konci vlaku 6220
směr Hradec Králové), o víkendu pak vlak 5363 s odjezdem v 1.27 (řazen na konci vlaku 6222 směr Hradec Králové). V obou případech je
zajištěn přípoj od rychlíků z Prahy s příjezdy v 0.17, resp. 1.19.
Pardubice - Chrudim Os 6220 a 5361
Pardubice - Chrudim Os 6222 a 5363
V pátek večer lze využít také osobního vlaku 5578 z Chrudimi do Pardubic, který odjíždí ve 23.14. V noci ze soboty na neděli je pak
zajištěno noční spojení z Pardubic až do Hlinska. Osobní vlak 5347 odjíždí z Pardubic ve 23.39, z Chrudimi pak v 0.01 a do Hlinska dorazí
v 0.52.
Chrudim - Pardubice Os 5578
Pardubice - Hlinsko Os 5347
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