ODJEZD / DEPARTURE
BOHUŠOV
Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020
Vlak
Odjezd Druh Číslo

Směr

3.57 Os
5.27 Os
5.57 Os

20600 Třemešná ve Sl. ú.r.( 4.37)
20601 Osoblaha( 5.34)
20602 Třemešná ve Sl. ú.r.( 6.37)

8.07 Os

20605 Osoblaha( 8.14)

9.57 Os
11.52 Os

20606 Třemešná ve Sl. ú.r.(10.37)
20651 Osoblaha(12.03)

12.07 Os
13.57 Os
15.21 Os

20607 Osoblaha(12.14)
20608 Třemešná ve Sl. ú.r.(14.37)
20650 Třemešná ve Sl. ú.r.(16.39)

16.02 Os
17.57 Os
20.07 Os

20609 Osoblaha(16.09)
20610 Třemešná ve Sl. ú.r.(18.37)
20611 Osoblaha(20.14)

Poznámky
jede v W, nejede 23.XII. – 3.I., 1.VII. – 31.VIII.; ^
jede v W, nejede 23.XII. – 3.I., 1.VII. – 31.VIII.; ^
jede v @ – E, nejede 25.XII., 1.I., 11. – 13.IV., 2., 9.V.,
6.VII., 28.IX.; ^
jede v @ – E, nejede 25.XII., 1.I., 11. – 13.IV., 2., 9.V.,
6.VII., 28.IX.; ^
^
jede v E od 6. do 27.VI., od 4.VII. do 19.IX. jede v E,
a 7.XI., nejede 6., 13.IX.;
; c; ^; w; a; g historický vlak; dopravce Slezské
zemské dráhy, o.p.s.; prodej jízdenek zajištěn ve vlaku
dle tarifu dopravce; podrobnosti o tarifu a přepravních
podmínkách na www.osoblazsko.com; nástup/výstup
cestujících je možný vzhledem k délce nástupišť pouze
do/z určených vozů
^
^
jede v E od 6. do 27.VI., od 4.VII. do 19.IX. jede v E,
a 7.XI., nejede 6., 13.IX.;
dopravce Slezské zemské dráhy, o.p.s.; prodej jízdenek
zajištěn ve vlaku dle tarifu dopravce; podrobnosti o tarifu
a přepravních podmínkách na www.osoblazsko.com;
nástup/výstup cestujících je možný vzhledem k délce
nástupišť pouze do/z určených vozů; g historický vlak;
; c; ^; w; a
^
nejede 24., 31.XII.; ^
nejede 24., 31.XII.; ^

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
Druh vlaku
Os

Osobní vlak / Local train

Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je
dopravcem vlaku společnost 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 / working days (usually from Monday to Friday)
neděle a státem uznané svátky / Sundays and holidays confirmed
by the state
@-F dny v týdnu (pondělí–neděle) / days of week (Monday–Sunday)

Další informace o vlaku
^ úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity) /a mobile left-luggage car on the train (until
full capacity)
c přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / carriage of registered luggage (until full
capacity)
w
a

g

možno zakoupit místenku / reservations possible
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
bistrovůz / Bistro car
historický vlak /historical train

Jak to opravdu jede? - načti QR kód pro informace

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. 221 111 122

