VLASKÉ

Příjezdy a odjezdy vlaků
Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015
Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

směr
Z

7.51

7.51 Os 20521 Lichkov( 7.19)

8.14

8.14 Os 20520 Hanušovice( 8.09)

9.48

9.48 Os 20523 Lichkov( 9.17)

10.14 10.14 Os 20522 Hanušovice(10.09)
11.32 11.34 Os 20017 Letohrad( 9.15)
12.27 12.29 Os 20016 Hanušovice(12.20)
15.36 15.36 Os

7183 Letohrad(14.33)

16.14 16.14 Os 20524 Hanušovice(16.09)

do

Poznámky

Hanušovice( 7.56) {; jede v E a ;
Lichkov( 8.46) {; jede v E a ;
Hanušovice( 9.53) {; jede v E a ;
c; a
Dolní Lipka(10.38) {; jede v E a ;
c; a
Hanušovice(11.40) jede v E od 13.VI. do 19.IX.;
g historický parní vlak
Letohrad(14.32) jede v E od 13.VI. do 19.IX.;
g historický parní vlak
Hanušovice(15.41) {; jede v E a ;
Lichkov – Hanušovice
Lichkov(16.48) {; jede v E a ;

17.36 17.36 Os 20527 Lichkov(17.04)

Hanušovice(17.41) {; Lichkov-Dolní Lipka jede v
E a ; Dolní LipkaHanušovice jede v D, E, a
30.IV., 7.V.;

18.07 18.07 Os 20526 Hanušovice(18.02)

Dolní Lipka(18.31) {; jede v D, E,
7.V.;

a 30.IV.,

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:

Druh vlaku
Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train

Omezení jízdy
W pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag
bis Freitag) / working days (usually from Monday
to Friday)
neděle a státem uznané svátky / Sonntage und
Feiertage / Sundays and holidays confirmed by
the state
@-F dny v týdnu (pondělí-neděle) / Wochentage
(Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
KST-FRI-Žilinská univerzita, KANGO ver. KGVD / data ver. 2.10 stav ke dni:

Další informace o vlaku
c přeprava
spoluzavazadel
(do
vyčerpání
kapacity)
/
Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur
Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until full
capacity)
a vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku / Wagen mit
Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on
wheelchairs
specifický způsob odbavování cestujících, cestující bez jízdenky
nastupují do vlaku pouze dveřmi u stanoviště strojvedoucího / Zug
ohne Zugbegleiter, Reisende steigen bitte nur durch die erste Tür
hinter der Kabine des Triebfahrzeugführers in den Zug ein / a
specific way of check-in on the train
g historický vlak, globální cena / historischer Zug, Globalpreis /
historical train, global price
{ vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání / Zug hält nur auf
Zeichen oder Verlangen / request stop only

Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není
uveden, je dopravcem vlaku společnost České dráhy, a.s.
Informace o jízdách vlaků: tel. 840 112 113
14.12.2014

