Příjezdy a odjezdy vlaků
JESENEC
Platí od 10.06.2018 do 08.12.2018
Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

Z

4.37 4.37
5.21 5.21
5.37 5.37
6.21 6.21
6.36 6.36
7.21 7.21
7.37 7.37
8.51 8.51
9.07 9.07
10.51 10.51

Dzbel (4.35)
Prostějov hl.n. (5.23)
Prostějov hl.n. (4.35)
Dzbel (5.24)
Dzbel (5.35)
Prostějov hl.n. (6.24)
Prostějov hl.n. (5.35)
Dzbel (6.24)
Dzbel (6.34)
Prostějov hl.n. (7.22)
Prostějov hl.n. (6.35)
Dzbel (7.24)
Dzbel (7.35)
Prostějov hl.n. (8.23)
Prostějov hl.n. (8.02)
Dzbel (8.54)
Dzbel (9.05)
Prostějov hl.n. (9.53)
Prostějov hl.n.(10.02) Moravská Třebová(11.40)

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

24701
24700
24703
24702
24705
24704
24707
24706
24709
24708

směr
do

11.07 11.07 Os 24711 Dzbel (11.05)

Prostějov hl.n. (11.53)

12.21 12.21 Os 24710 Prostějov hl.n. (11.32)

Dzbel (12.24)

12.35 12.35 Os 24713 Moravská Třebová(11.48) Prostějov hl.n.(13.21)
13.51 13.51 Os 24712 Prostějov hl.n. (13.00)
14.07 14.07 Os 24715 Dzbel (14.05)
14.51 14.51 Os 24714 Prostějov hl.n. (14.02)

Dzbel (13.54)
Prostějov hl.n. (14.53)
Dzbel (14.54)

15.07 15.07 Os 24717 Dzbel (15.05)

Prostějov hl.n. (15.53)

15.51
16.07
16.51
17.07
17.51

Dzbel (15.54)
Prostějov hl.n. (16.53)
Dzbel (16.54)
Prostějov hl.n. (17.53)
Chornice (18.12)

15.51
16.07
16.51
17.07
17.51

Os
Os
Os
Os
Os

24716
24719
24718
24721
24720

Prostějov hl.n. (15.02)
Dzbel (16.05)
Prostějov hl.n. (16.02)
Dzbel (17.05)
Prostějov hl.n. (17.02)

18.07 18.07 Os 24723 Dzbel (18.05)

Olomouc hl.n. (19.26)

18.35
19.51
20.07
23.14

Prostějov hl.n. (19.21)
Dzbel (19.54)
Olomouc hl.n. (21.26)
Dzbel (23.17)

18.35
19.51
20.07
23.14

Os
Os
Os
Os

24725
24724
24729
24728

Chornice (18.15)
Prostějov hl.n. (19.00)
Dzbel (20.05)
Prostějov hl.n. (22.27)

Poznámky
{; nejede 25.XII., 1.I.; c; a
{; jede v W, c; a
{; jede v W, c; a
{; nejede 25.XII., 1.I.; c; a
{; nejede 25.XII., 1.I.; c; a
{; nejede 23.XII. – 1.I.; c; a
{; nejede 23.XII. – 1.I.; c; a
{; c; a
{; c; a
{; Dzbel-Moravská Třebová jede
v E a ; c; a
{; jede v W, nejede 2.VII. – 31.VIII.;
c; a
{; jede v W, nejede 2.VII. – 31.VIII.;
c; a
{; Moravská Třebová-Dzbel jede
v E a ; c; a
{; c; a
{; c; a
{; jede v W do 29.VI. a od 3.IX.;
c; a
{; jede v W do 29.VI. a od 3.IX.;
c; a
{; nejede 24.XII.; c; a
{; nejede 24.XII.; c; a
{; jede v W; c; a
{; jede v W; c; a
{; Dzbel-Chornice jede v E a ;
c; a
{; Dzbel-Prostějov hl.n. jede v W;
Prostějov hl.n.-Olomouc hl.n. jede
v W, nejede 2.VII. – 31.VIII.; c; a
{; jede v E a ; c; a
{; nejede 24., 31.XII.; c; a
{; nejede 24., 31.XII.; c; a
{; nejede 24., 31.XII.; c; a

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Omezení jízdy
W
pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working
days (usually from Monday to Friday)
Další informace o vlaku
neděle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and
c přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
holidays confirmed by the state
/ Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des @-F dny v týdnu (pondělí-neděle) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days
Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) /
of week (Monday-Sunday)
carriage of registered luggage (until full capacity)
a vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku /
denně = täglich / daily
jede = verkehrt / operating
Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable Platí od = Gültig ab / Valid from jede v = verkehrt an / operating in
for carriage of people on wheelchairs
od
= ab / from
nejede = verkehrt nicht / not operating
{ vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání /
do
= bis / to
nejede v = verkehrt nicht in / not operating in
Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen /
z
= von / from
a
= und / and
request stop only
v
= in / on
a od = und ab / and from
Druh vlaku
Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz

Správní orgán ve věci dodržování práv cestujících v železniční dopravě
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
podatelna@ducr.cz
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Informace o jízdách vlaků
na tel. 221 111 122

