PŘÍJEZD / ARRIVAL
PETROVICE U KARVINÉ
Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020
Čas

Vlak
Druh Číslo

Ze směru

Poznámky

4.47 Os

3001 BOHUMÍN(4.30)

jede v , nejede 27. – 31.XII.; 

5.14 Os

3021 DĚTMAROVICE(5.06)

jede v , nejede 27. – 31.XII.; 

6.14 Os

3023 DĚTMAROVICE(6.06)



7.14 Os

3025 DĚTMAROVICE(7.06)



411 PRAHA HL.N.(6.08) - Praha-Libeň(6.15) - Kolín(6.46) - Pardubice
hl.n.(7.05) - Ústí nad Orlicí(7.32) - Zábřeh na Moravě(8.01) - Olomouc
hl.n.(8.23) - Přerov(8.41) - Hranice na Moravě(9.00) - Suchdol nad
Odrou(9.12) - Studénka(9.19) - Ostrava-Svinov(9.30) - Ostrava
hl.n.(9.38) - Bohumín(9.47)

9.56 LE

LEO EXPRESS
jede od 14.VI.; ; 

11.14 Os

3003 BOHUMÍN(10.57)

12.14 Os

3027 DĚTMAROVICE(12.06)

Bohumín-Dětmarovice jede v , nejede 27. –31.XII.;



14.14 Os

3029 DĚTMAROVICE(14.06)



14.39 Os

3031 DĚTMAROVICE(14.31)

jede v , nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; 

15.14 Os

3033 DĚTMAROVICE(15.06)



16.14 Os

3035 DĚTMAROVICE(16.06)



17.14 Os

3037 DĚTMAROVICE(17.06)



18.14 Os

3039 DĚTMAROVICE(18.06)



19.19 Os

3041 DĚTMAROVICE(19.11)



23.00 Os

3005 BOHUMÍN(22.43)

jede v , nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.; 

VYSVĚTLIVKY / EXPLANATION
Další informace o vlaku

Druh vlaku
LE
Os

povinná rezervace míst – jízdenku s místenkou je možné zakoupit na
www.le.cz, přes mobilní aplikaci nebo u stevarda ve vlaku / seat reservations
required: a ticket with reservation may by purchased at www.le.cz, in mobile
application odr from a steward od board
  vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku nevybavený zvedací plošinou / a
coach suitable for carriage of people on wheelchairs not equipped with a
platform lift
 samoobslužný způsob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky
jednotlivých dopravců / self-service ticketing on the train; the declared conditions
of relevant RUs apply


dopravce Leo Express s.r.o
Osobní vlak / Local train

Omezení jízdy
  pracovní dny / working days (usually from Monday to Friday)
  neděle a státem uznané svátky / Sundays and holidays confirmed by the state
- dny v týdnu (pondělí–neděle) / days of week (Monday–Sunday)

 
Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Vysvětlivky“; pokud není uveden, je dopravcem
vlaku společnost České dráhy, a.s. / The Railway Undertaking (RU) is listed in the
“Vysvětlivky” column; if not stated, the RU is České dráhy, a.s.

Jak to opravdu jede? Načti QR kód

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

Informace o jízdách vlaků
Dopravce České dráhy, a.s.
na tel. +420 221 111 122

