Příjezdy a odjezdy vlaků
TÁBOR-ČÁPŮV DVŮR
Platí od
Vlak
Odjezd Druh Číslo

. .

do

.

.

směr
Z

do

Poznámky

0.06
3.58
5.07
5.19
6.13
6.42
7.25

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

8220
8201
8203
8200
8205
8202
8207

České Budějovice(23.02)
Tábor( 3.55)
Tábor( 5.04)
Veselí nad Lužnicí( 4.53)
Tábor( 6.10)
České Budějovice( 5.28)
Tábor( 7.22)

Tábor( 0.10)
České Budějovice( 5.03)
České Budějovice( 6.33)
Tábor( 5.22) jede v W
České Budějovice( 7.38) jede v W
Tábor( 6.46)
České Budějovice( 8.45) Tábor-Veselí nad Lužnicí jede v E a

7.26
8.42
9.33
10.42
11.33
12.16
13.25
13.33
14.16
15.33
16.16
17.33
18.18

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

8204
8206
8209
8208
8211
8210
8232
8213
8212
8215
8214
8217
8216

České Budějovice( 6.10)
České Budějovice( 7.15)
Tábor( 9.30)
České Budějovice( 9.25)
Tábor(11.30)
České Budějovice(11.12)
Veselí nad Lužnicí(12.59)
Tábor(13.30)
České Budějovice(13.12)
Tábor(15.30)
České Budějovice(15.12)
Tábor(17.30)
České Budějovice(17.14)

Tábor( 7.30)
Tábor( 8.46)
České Budějovice(10.48)
Tábor(10.46)
České Budějovice(12.45)
Tábor(12.20)
Tábor(13.28)
České Budějovice(14.48)
Tábor(14.20)
České Budějovice(16.48)
Tábor(16.20)
České Budějovice(18.45)
Tábor(18.22)

19.33
20.16
21.33
22.34
22.59

Os
Os
Os
Os
Os

8219
8218
8221
8223
8234

Tábor(19.30)
České Budějovice(19.12)
Tábor(21.30)
Tábor(22.31)
Veselí nad Lužnicí(22.33)

Tábor(20.20)
České Budějovice(22.45) jede v W
Veselí nad Lužnicí(23.00)
Tábor(23.03)

do
29.VIII. a 14. – 30.VI., od 1.IX. jede denně;
Veselí nad Lužnicí-České Budějovice jede v E a
jede v W
České Budějovice-Veselí nad Lužnicí jede v W

jede v W do 30.VI., od 1.IX. do 26.X. a od 1.XI.
jede v W do 30.VI., od 1.IX. do 26.X. a od 1.XI.
jede v W do 30.VI. a od 1.IX.

České Budějovice-Veselí nad Lužnicí jede v E a
do 29.VIII. a 14. – 30.VI., od 1.IX. do 26.X. a
od 30.X. jede denně a 28.X.
České Budějovice(20.48) Veselí nad Lužnicí-České Budějovice jede v W

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

Další informace o vlaku / Weitere Auskünfte / Other notes

Rychlík / Schnellzug / Fast train
Spěšný vlak / Eilzug / Regional fast train
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.
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)

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

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 /000//0, //1 /2 Praha /

ver. KGVD / data ver. 0./1

Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita

Data /5./0.0101
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úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile left-luggage
car on the train (until full capacity)
přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden,
bis zur Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until full capacity)
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena / Fahrradmitnahme nicht möglich / bicycles as registered luggage
not allowed
možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible
u vlaků kategorie Sp a Os – ve vlaku řazeny k sezení vozy 1. i 2. vozové třídy / Eilzug bzw. Regionalzug mit Sitzwagen
der 1. und 2. Klasse / trains of Sp and Os categories consist of 1st and 2nd class coaches
u vlaků kategorie R a vyšší – ve vlaku řazeny k sezení pouze vozy 2. vozové třídy / Schnellzug und höhere Zugkategorien führt
in Sitzwagen nur 2. Klasse / trains of R and higher categories consist of 2nd class coaches only
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
vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahre /
a coach or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years
vlak nečeká na žádné přípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections
ve vlaku neplatí zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let a pro cestující 65+ / besonderer Vorteil für Studenten 18–26
und für Reisende 65+ gilt nicht in diesem Zug / special fare for students 18–26 and for passengers 65+ not valid in this train
samoobslužný způsob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky jednotlivých dopravců / Zug ohne Zugbegleiter,
es sind gültig die bekanntgegeben Bedingungen des zuständigen EVUs / self-service ticketing on the train; the declared conditions
of relevant Rus apply
vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only

