
Platnost od: 14.12.2008
OBLAST: Šluknovsko (Šluknov, Rumburk, Varnsdorf, Chřibská)

Linka Spoj Popis změny spoje nebo linky

401 x V České Kamenici ve směru do Děčína zastavují všechny spoje v zastávce 
Pražská. Dosavadní zastávka Palackého nebude obsluhována. 

ČSAD 
Semily

402 x

V České Kamenici ve směru do Děčína zastavují všechny spoje v zastávce 
Pražská. Dosavadní zastávka Palackého nebude obsluhována. S výjimkou spojů 
111 a 165 jsou z důvodu zajištění plynulosti všechny odjezdy z Varnsdorfu 
posunuty o 5 minut dříve.

ČSAD 
Semily

402 115, 118 Spoje budou posunuty o 55 a 60 minut později oproti současným jízdním řádům. 
Důvodem je zajištění spojení do Horního Podluží na noční směny v Lukramu 

ČSAD 
Semily

404 x
Na základě připomínek občanů a zajištění dopravy na směnný provoz do Horního 
Podluží dochází k celkové úpravě většiny spojů. Kompletní přehled změn 
naleznete v jízdních řádech na http://doprava.kr-ustecky.cz  

ČSAD 
Semily

409 x

Ve směru do Varnsdorfu dochází k posunům mezi zastávkami Rumburk,,žel.st. a 
Rumburk,,Bytex 01. Všechny spoje z zastávky Rumburk,,žel.st odjíždějí k Bytexu 
01 o 3 minuty dříve, odjezdy od Bytexu 01 se nemění. Důvodem je vysoká 
frekvence cestujících v zastávce Bytex 01, kde následně docházelo ve směru do 
Varsndorfu k zpoždění.

ČSAD 
Semily

410 x

Ve směru do Varnsdorfu dochází k posunům mezi zastávkami Rumburk,,žel.st. a 
Rumburk,,Bytex 01. Všechny spoje z zastávky Rumburk,,žel.st odjíždějí k Bytexu 
01 o 3 minuty dříve, odjezdy od Bytexu 01 se nemění. Důvodem je vysoká 
frekvence cestujících v zastávce Bytex 01, kde následně docházelo ve směru do 
Varsndorfu k zpoždění.

ČSAD 
Semily

421 x V České Kamenici ve směru do Děčína zastavují všechny spoje v zastávce 
Pražská. Dosavadní zastávka Palackého nebude obsluhována. 

ČSAD 
Semily

Linka vlak Popis změny vlaku nebo linky trať

S8 x Rozsah dopravy zachován, časové posuny u jednotlivých spojů. Nově zavedeny 4 
vlaky rychlíků Rumburk - Česká Lípa - Kolín

081

S26 x V pracovní dny zrušen první ranní pár vlaků (odj. Varnsdorf 4:03, odj. Rybniště v 
4:26). Ostatní rozsah dopravy zachován, časové posuny u jednotlivých spojů.

089

S27 x Rozsah dopravy zachován, časové posuny u jednotlivých spojů
084 
085 
088

S28 x Rozsah dopravy zachován, časové posuny u jednotlivých spojů 083

Poznámka: "S" jsou linky osobních vlaků objednávané Ústeckým krajem v trasách:
S8 Děčín - Česká Kamenice - Jedlová - Rybniště - Rumburk
S26 Rybniště - Varnsdorf
S27 Mikulášovice - Panský (- Krásná Lípa) - Rumburk - Ebersbach 
S28 Dolní Poustevna - Mikulášovice - Velký Šenov - Rumburk

Přesný přehled změn naleznete v jízdních  řádech platných od 14.12.2008

Autobusové linky

Železnice (ČD)

http://doprava.kr-ustecky.cz

