zastávka

OTRADOVICE

Odjezdy vlaků
Platí od15.12.2019 do12.12.2020
směr

Vlak
OdjezdDruh Číslo Z

Poznámky

do

SMĚR VŠETATY
5.03 Os 6400
6.24 Os 6402
7.03 Os 6404
8.24 Os 6406
10.23 Os 6408
12.23 Os 6410
14.23 Os 6412
16.23 Os 6414
18.23 Os 6416
20.23 Os 6418

Lysá nad Labem( 4.56)
Nymburk hl.n.( 5.31)
Nymburk hl.n.( 6.31)
Lysá nad Labem( 8.17)
Lysá nad Labem(10.16)
Lysá nad Labem(12.16)
Lysá nad Labem(14.16)
Lysá nad Labem(16.16)
Lysá nad Labem(18.16)
Lysá nad Labem(20.16)

Ústí n.L. západ ( 6.51)
Ústí n.L. západ ( 7.51)
Ústí n.L. západ ( 8.51)
Ústí n.L. západ ( 9.51)
Ústí n.L. západ(11.51)
Ústí n.L. západ(13.51)
Ústí n.L. západ(15.51)
Ústí n.L. západ(17.51)
Ústí n.L. západ(19.51)
Ústí n.L. západ(21.51)

jede v ;


; ; 
; ;  v a 

jede v ;





; ; 



; ; 



; ; 



; ; 



; ; 



; ; 

nejede 24., 31.XII.;

; ; 

SMĚR LYSÁ N.L.
5.29 Os 6443
6.29 Os 6401
7.29 Os 6403
8.29 Os 6405
9.29 Os 6407
11.29 Os 6409
13.29 Os 6411
15.29 Os 6413
17.29 Os 6415
19.29 Os 6417
21.29 Os 6419

Mělník( 5.03)
Ústí n.L. západ( 5.03)
Ústí n.L. západ( 6.03)
Ústí n.L. západ( 7.03)
Ústí n.L. západ( 8.03)
Ústí n.L. západ(10.03)
Ústí n.L. západ(12.03)
Ústí n.L. západ(14.03)
Ústí n.L. západ(16.03)
Ústí n.L. západ(18.03)
Ústí n.L. západ(20.03)

Kolín ( 6.58)
Kolín ( 7.58)
Lysá nad Labem ( 7.36)
Lysá nad Labem ( 8.36)
Lysá nad Labem ( 9.36)
Lysá nad Labem(11.36)
Lysá nad Labem(13.36)
Lysá nad Labem(15.36)
Lysá nad Labem(17.36)
Lysá nad Labem(19.36)
Lysá nad Labem(21.36)

jede v ;



jede v ;





; ; 

jede v ;

; ; 

jede v a ;

; ; 



; ; 



; ; 



; ; 



; ; 



; ; 

nejede 24., 31.XII.;

; ; 

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
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.
Druh vlaku
Os Osobní vlak / Personenzug / Local train
Omezení jízdy
  pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis
Freitag) / working days (usually from Monday to Friday)
  neděle a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche
Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state
-dny v týdnu (pondělí-neděle) / Wochentage (MontagSonntag) / days of week (Monday-Sunday)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz
KANGO ver. KGVD / data ver. 2.10

Data ke dni 15.12.2019

Omezení jízdy
jede = verkehrt / operating
denně
= täglich / daily
Platí od = Gültig von / Valid from
jede v = verkehrt in / operating in
od = von / from
nejede = verkehrt nicht / not operating
do = bis / to
nejede v = verkehrt nicht in / not operating in
z = aus / from
a = und / and
v = an / on
a od = und von / and from
Další informace o vlaku
  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 / Wagen mit
Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs
  ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) /
230 V power sockets

Správní orgán ve věci dodržování práv cestujících v železniční dopravě
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
podatelna@ducr.cz
Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita

Informace o jízdách vlaků
na tel. 221 111 122

