Příjezdy a odjezdy vlaků
VALTÍŘOV
Platí od
Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

.

do

.

.

směr
Z

do

5.19

5.19 Os

6421 Děčín hl.n.( 4.50)

5.26

5.26 Os

6460 Ústí n.L. západ( 5.10)

6.35

6.35 Os

6461 Děčín hl.n.( 6.02)

7.01

7.01 Os

6462 Ústí n.L.-Střekov( 6.54)

Děčín hl.n.( 7.33)

7.19

7.19 Os

6464 Ústí n.L. západ( 7.03)

Děčín hl.n.( 7.53)

8.35

8.35 Os

6463 Děčín hl.n.( 8.02)

9.19

9.19 Os

6466 Ústí n.L. západ( 9.03)

10.18

10.18 Os

10.35

10.35 Os

6465 Děčín hl.n.(10.02)

11.19

11.19 Os

6468 Ústí n.L. západ(11.03)

11.30

11.30 Os

15481 Velké Březno(11.27)

12.18

12.18 Os

15482 Ústí n.L.-Střekov(12.10)

12.35

12.35 Os

6467 Děčín hl.n.(12.02)

13.19

13.19 Os

6470 Ústí n.L. západ(13.03)

13.30

13.30 Os

15480 Ústí n.L.-Střekov(10.10)

15483 Velké Březno(13.27)
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Poznámky

Ústí n.L.-Střekov( 5.26) jede v W;
Děčín hl.n.( 5.58)
Ústí n.L. západ( 6.51)

Ústí n.L. západ( 8.51)
Děčín hl.n.( 9.53)
Velké Březno(10.21)

Ústí n.L. západ(10.51)
Děčín hl.n.(11.53)
Ústí n.L.-Střekov(11.38)

Velké Březno(12.21)

Ústí n.L. západ(12.51)
Děčín hl.n.(13.53)
Ústí n.L.-Střekov(13.38)

MBM rail s.r.o., Žižkova 898,
880 20 Jaroměř

; c; a
{; nejede 25.XII., 1.I.;
; dopravce RegioJet ÚK a.s.
{; Děčín hl.n.-Ústí n.L.-Střekov nejede
25.XII., 1.I.; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L.
západ jede v E a , nejede 25.XII., 1.I.;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v W;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
vlak pokračuje z žst. Velké Březno na
vlečku do Zubrnic; dopravce MBM rail,
s.r.o.; na lince platí tarif a smluvní
přepravní podmínky Dopravy
Ústeckého kraje; informace jsou k
dispozici ve vozidlech na lince
{;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
dopravce MBM rail, s.r.o.; na lince platí
tarif a smluvní přepravní podmínky
Dopravy Ústeckého kraje; informace
jsou k dispozici ve vozidlech na lince;
vlak přijede z vlečky ze Zubrnic
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
vlak pokračuje z žst. Velké Březno na
vlečku do Zubrnic; dopravce MBM rail,
s.r.o.; na lince platí tarif a smluvní
přepravní podmínky Dopravy
Ústeckého kraje; informace jsou k
dispozici ve vozidlech na lince
{; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
dopravce MBM rail, s.r.o.; na lince platí
tarif a smluvní přepravní podmínky
Dopravy Ústeckého kraje; informace
jsou k dispozici ve vozidlech na lince;
vlak přijede z vlečky ze Zubrnic

České dráhy, a.s., nábřeží
L. Svobody 0333/03, 002 08 Praha 0

Příjezdy a odjezdy vlaků
VALTÍŘOV
.

Platí od
Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

.

do

.

.

směr
Z

14.18

14.18 Os

14.35

14.35 Os

6469 Děčín hl.n.(14.02)

15.19

15.19 Os

6472 Ústí n.L. západ(15.03)

15.30

15.30 Os

15485 Velké Březno(15.27)

16.18

16.18 Os

15486 Ústí n.L.-Střekov(16.10)

16.35

16.35 Os

6471 Děčín hl.n.(16.02)

17.19

17.19 Os

6474 Ústí n.L. západ(17.03)

17.30

17.30 Os

18.35

18.35 Os

6473 Děčín hl.n.(18.02)

19.19

19.19 Os

6476 Ústí n.L. západ(19.03)

do

15484 Ústí n.L.-Střekov(14.10)

Poznámky

Velké Březno(14.21) {; jede v E a

Ústí n.L. západ(14.51)
Děčín hl.n.(15.53)
Ústí n.L.-Střekov(15.38)

Velké Březno(16.21)

Ústí n.L. západ(16.51)
Děčín hl.n.(17.53)

15487 Velké Březno(17.27)

Ústí n.L.-Střekov(17.38)

Ústí n.L. západ(18.51)
Děčín hl.n.(19.53)

od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
vlak pokračuje z žst. Velké Březno na
vlečku do Zubrnic; dopravce MBM rail,
s.r.o.; na lince platí tarif a smluvní
přepravní podmínky Dopravy
Ústeckého kraje; informace jsou k
dispozici ve vozidlech na lince
{; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
dopravce MBM rail, s.r.o.; na lince platí
tarif a smluvní přepravní podmínky
Dopravy Ústeckého kraje; informace
jsou k dispozici ve vozidlech na lince;
vlak přijede z vlečky ze Zubrnic
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
vlak pokračuje z žst. Velké Březno na
vlečku do Zubrnic; dopravce MBM rail,
s.r.o.; na lince platí tarif a smluvní
přepravní podmínky Dopravy
Ústeckého kraje; informace jsou k
dispozici ve vozidlech na lince
{; Ústí n.L.-Střekov-Ústí n.L. západ
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; Ústí n.L. západ-Ústí n.L.-Střekov
jede v E a ;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; jede v E a od 2.IV. do 31.X.,
nejede 11., 12.IX.;
dopravce MBM rail, s.r.o.; na lince platí
tarif a smluvní přepravní podmínky
Dopravy Ústeckého kraje; informace
jsou k dispozici ve vozidlech na lince;
vlak přijede z vlečky ze Zubrnic
{;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;
{; nejede 24., 31.XII.;
dopravce RegioJet ÚK a.s.;

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
Druh vlaku / Zuggattung / Train category
Os

Další informace o vlaku / Weitere Auskünfte / Other notes

Osobní vlak / Regionalzug / Local train

c

Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je dopravcem vlaku společnost
České dráhy, a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht in der Spalte „Poznámky“; wenn nichts
angeführt ist, geht es um EVU České dráhy, a.s. / The Railway Undertaking (RU) is listed in the “Poznámky”
column; if not stated, the RU is České dráhy, a.s.

a

přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden,
bis zur Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until full capacity)
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku nevybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil ohne Hebelift /
a coach suitable for carriage of people on wheelchairs not equipped with a platform lift
ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power sockets
ve vlaku je plánováno řazení vozu s bezdrátovým připojením k internetu / für den Zug ist die Reihung eines Wagens mit WLAN
geplant / a carriage with a wireless internet connection is planned

Omezení jízdy / Fahrtbeschränkungen / Operation days
W

@–F

pracovní dny (pondělí až pátek, s výjimkou v ČR státem uznaných svátků) /
Arbeitstage (Montag bis Freitag außer tschechischen Feiertagen) /
working days (Monday to Friday except of Czech public holidays)
neděle a v ČR státem uznané svátky / Sonntage und tschechische Feiertage /
Sundays and Czech public holidays
dny v týdnu (pondělí–neděle) / Wochentage (Montag–Sonntag) / days of week (Monday–Sunday)
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Nástupiště = Nást.
Kolej = Kol.
Platí od
od
do
z
v

= Bahnsteig / platform
= Gleis / track
= Gültig ab / Valid from
= ab / from
= bis / to
= von / from
= in / on

MBM rail s.r.o., Žižkova 898,
880 20 Jaroměř

denně
jede
jede v
nejede
nejede v
a
a od

= täglich / daily
= verkehrt / operating
= verkehrt an / operating in
= verkehrt nicht / not operating
= verkehrt nicht in / not operating in
= und / and
= und ab / and from

České dráhy, a.s., nábřeží
L. Svobody 0333/03, 002 08 Praha 0

