Příjezdy a odjezdy vlaků
SEBUZÍN
.

Platí od
Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

.

do

.

.

směr
Z

do

5.15

5.15 Os

6401 Ústí n.L. západ( 5.03)

5.39

5.39 Os

6430 Mělník( 4.51)

6.15
7.15

6.15 Os
7.15 Os

6403 Ústí n.L. západ( 6.03)
6405 Ústí n.L. západ( 7.03)

9.26

9.26 Os

5279 Dresden Hbf( 7.48)

13.39
14.39

13.39 Os
14.39 Os

6410 Lysá nad Labem(12.16)
6456 Štětí(14.05)

15.15

15.15 Os

6457 Ústí n.L. západ(15.03)

16.25

16.25 Os

5278 Litoměřice město(16.12)

16.39

16.39 Os

6458 Štětí(16.05)

17.15

17.15 Os

6431 Ústí n.L. západ(17.03)

17.39

17.39 Os

6414 Lysá nad Labem(16.14)

Poznámky

Kolín( 7.58) jede v W;
Ústí n.L. západ( 5.51)
Lysá nad Labem( 7.36)
Lysá nad Labem( 8.40)
Litoměřice město( 9.39)

Ústí n.L. západ(13.51)
Ústí n.L. západ(14.51)
Štětí(15.50)
Dresden Hbf(18.04)
Ústí n.L. západ(16.51)
Mělník(18.03)
Ústí n.L. západ(17.51)

c
nejede 25.XII., 1.I.;
; c; a
; c; a
jede v W;
; c; a
Dresden Hbf-Litoměřice město jede v
E a F od 3.IV. do 31.X. a 2. – 5.IV.,
13., 24.V.;
a; c; ¥¦
; c; a
jede v W;
; c; a
jede v W;
; c; a
jede v E a F od 3.IV. do 31.X. a 2. –
5.IV., 13., 24.V.;
c; a; ¥¦
jede v W;
; c; a
jede v W;
c
; c; a

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
Druh vlaku
Sp
Spěšný vlak / Eilzug / Regional fast train
Os
Osobní vlak / Regionalzug / Local train
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.
Omezení jízdy
W
pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from
Monday to Friday)
neděle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and holidays confirmed
by the state
@-F dny v týdnu (pondělí–neděle) / Wochentage (Montag–Sonntag) / days of week (Monday–Sunday)

Provozovatel dráhy

Obchodní jména a sídla dopravců

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
spravazeleznic.cz

České dráhy, a.s., nábřeží
L. Svobody -.../-., --/ -0 Praha -

ver. KGVD / data ver. ..-/

Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita

Data -4.-..././

Další informace o vlaku
c
přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) /
carriage of registered luggage (until full capacity)
a
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
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

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

