Příjezdy a odjezdy vlaků
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27000 Karlovy Vary( 5.28)

Os

27001

Os

27002 Karlovy Vary( 6.28)

Os

27003

Os

27004 Karlovy Vary dolní n.( 9.25)

Os

27005

Os

27006 Karlovy Vary dolní n.(15.28)

Os

27007

Os

27008 Karlovy Vary(19.51)

Os

27009

do

Poznámky
jede v E a , nejede 25.XII. – 1.I.;

Karlovy Vary dolní n.( 6.32) jede v E a , nejede 25.XII. – 1.I.;
jede v W;

Karlovy Vary( 7.25) jede v W;
nejede 25.XII. – 1.I.;

Karlovy Vary dolní n.(10.32)
Karlovy Vary(16.42)
nejede 24., 31.XII.;

Karlovy Vary dolní n.(20.51) nejede 24., 31.XII.;

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku
Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train
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.

@-F dny v týdnu (pondělí-neděle) / Wochentage (Montag-Sonntag) /
days of week (Monday-Sunday)
Platí od=Gültig ab / Valid fromjede v=verkehrt an / operating in
od
= ab / from nejede = verkehrt nicht / not operating
do
= bis / to nejede v = verkehrt nicht in/not operating in
z
= von / from
a = und / and
v
= in / on
a od = und ab / and from

Omezení jízdy
Další informace o vlaku
W pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually
samoobslužný způsob odbavování cestujících / Zug ohne
from Monday to Friday)
Zugbegleiter / self-service ticketing on the train
neděle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and holidays { vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání. Cestující, který chce
confirmed by the state
do vlaku nastoupit, je povinen zaujmout na nástupišti takové místo,
aby mohl být strojvedoucím vlaku včas spatřen. Cestující, který
chce z vlaku vystoupit, je povinen kladně reagovat na dotaz
zaměstnance dopravce ve vlaku nebo obsloužit signalizační
zařízení. Pokud soupravu tvoří více vozů a tyto jsou bez
signalizačního zařízení, vlak zastaví vždy. / Zug hält nur auf
Zeichen oder Verlangen / request stop only

Případné informace o zpoždění vlaku si vyžádejte u výpravčího železniční stanice

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 -.../-., --/ -0 Praha -

ver. KGVD / data ver. ..-/

Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita

Data -..-.../.-

Karlovy Vary, tel. č. 972 442 195, 972 442 420.

