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Vlakem k Baltskému moři 
Přemýšleli jste, kde trávit letos dovolenou? Máme pro vás jeden skvělý tip. S jedním 

přestupem se můžete z Trutnova dostat až k Baltskému moři, a to do pobřežních měst 

Gdańsk a Gdynia. 

 

Jak na to? Je to velmi jednoduché. 

Níže je vaše cesta k moři popsána ve dvou jednoduchých krocích, s přestupem ve stanici 

Sędzisław. 

• mezistátní osobní vlak: Trutnov – Sędzisław 

o jízdenky jsou k zakoupení přímo ve vlaku u průvodčího 

o vlak provozuje společnost GW Train Regio (GWTR), na polské straně Koleje 

Dolnośląskie (KD) 

o další informace: www.gwtr.cz  

 

• přímý rychlík TLK „Artus“: Sędzisław – Gdańsk – Gdynia 

o jízdenky jsou k zakoupení v e-shopu: www.intercity.pl 

o vlak provozuje společnost PKP Intercity (PKP IC) 

o vlak je povinně místenkový, jízdenky jsou v prodeji nejdříve 30 dní před 

odjezdem  

http://www.gwtr.cz/
http://www.intercity.pl/
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Níže přinášíme výňatek z jízdního řádu, který bude platit od 1. 7. do 29. 8. 2020. Nejsou 

v něm zmíněny všechny zastávky. 

Mezistátní osobní vlak společnosti GWTR/KD 

8:57 Trutnov hl. n. 21:05 
9:29 Královec 20:38 
9:52 Kamienna Góra 20:13 

10:01 Sędzisław 
(přestupní stanice) 

20:04 

 

Rychlík (TLK) „Artus“ společnosti PKP IC 

10:08 Jelenia Góra 19:53 
10:38 Sędzisław 

(přestupní stanice) 
19:23 

10:57 Wałbrzych Gł. 19:04 
11:35 Jaworzyna Śląska 18:26 

12:08 – 12:33 Wrocław Gł. 17:03 – 17:46 
13:14 Oleśnica Rataje 16:26 
14:04 Ostrów Wielkopolski 15:28 

15:15 – 15:30 Poznań Gł. 13:57 – 14:09 
17:14 Inowrocław 12:29 
17:49 Bydgoszcz Gł. 11:51 
19:17 Tczew 10:24 
19:46 Gdańsk Gł. 10:03 
20:04 Sopot 9:44 
20:12 Gdynia Gł. 9:34  

 

Cestujícím doporučujeme, aby si případné změny v jízdním řádu na polské straně 

zkontrolovali zde: www.rozklad-pkp.pl 

Ze stanice Gdynia Główna je možné dále pokračovat jiným polským vlakem na Helskou 

kosu (směr Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel). Informace o návazných vlacích lze najít 

také na odkazu výše. 

Přejeme vám šťastnou cestu a mnoho příjemných zážitků z dovolené! 

 

Poznámka: společnost GW Train Regio (GWTR) není dopravcem na polském území. Z toho 

důvodu nemůžeme zajištění přestupu ve stanici Sędzisław plně garantovat. S případnými 

dotazy se obraťte na společnosti Koleje Dolnośląskie (KD) nebo PKP Intercity (PKP IC). 

http://www.rozklad-pkp.pl/

