Ústí nad Labem, 6. prosince 2017

Nový jízdní řád 2018 v Ústeckém kraji
V neděli 10. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2018. Regionální
doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého
kraje, dálkové vlaky objednává ministerstvo dopravy. Ústecký kraj se podílí
na objednání 11 rychlíků alespoň v části trati. Počet vlakokilometrů vlaků
objednávaných Ústeckým krajem dosáhne 7,7 milionů, což je srovnatelné
s letošním jízdním řádem. V Ústeckém kraji pojede 985 vlaků, z toho je 14 spojů
EuroCity, 84 rychlíků, 36 spěšných vlaků a 851 osobních vlaků. Z toho je
892 spojů v objednávce Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji platí na všech
linkách také tarif IDS DÚK.
Nové přímé spojení od jara do podzimu mezi Ústím nad Labem a Drážďany
O víkendech a svátcích v době od 30. března do 28. října 2018 pojede nový přímý zrychlený vlak
Ústí nad Labem – Drážďany a zpět. Vlak bude složený z pěti vozů klasické stavby a bude zastavovat
ve stanicích Děčín hl.n., Bad Schandau a pak až v Drážďanech. Odjezd z Ústí nad Labem je v 9:19, příjezd
do Drážďan v 10:21. Zpět z Drážďan odjezd v 17:35, příjezd Ústí nad Labem hl.n. v 18:37.

Osvědčené spojení Ústí nad Labem a Drážďany v předvánoční době
Letos pojede v době adventu o víkendech jeden pár přímého zrychleného osobního vlaku s názvem
„Vánoční kometa“ mezi stanicemi Ústí nad Labem a Drážďany. Vlak bude složený z deseti vozů klasické
stavby a bude zastavovat ve stanicích Děčín hl.n., Bad Schandau a pak až v Drážďanech. Odjezd z Ústí nad
Labem v 9:19, příjezd do Drážďan v 10:21. Zpět z Drážďan odjíždí o půl hodiny dříve než v letošním jízdním
řádu, v 15:35 a do Ústí nad Labem hl.n. přijede v 16:37.

Přímý vlak z Ústí nad Labem na Moldavu v Krušných horách bohužel nevyjede
Ústecký kraj chtěl pro rok 2018 přímý vlak o víkendech a svátcích z Ústí nad Labem na Moldavu a zpět.
Z důvodu nesjízdného úseku Dubí – Moldava v Krušných horách kraj od uvedeného záměru ustoupil a vlak
až do obnovení provozu v tomto úseku nepojede.

Turistický vlak z Děčína do Mikulášovic
V době od 30. března do 28. října 2018 pojede pro návštěvníky Českého Švýcarska a pro cyklisty jeden
pár turistických vlaků Děčín hl.n. – Mikulášovice dol.n. Vlak pojede o víkendech a svátcích. Vlak pojede
z Děčína hl.n. v 9:37, zpět do Děčína hl.n. přijede v 18:18.

Změny v jízdním řádu v Ústeckém kraji
Dálková doprava
R15 Praha – Ústí nad Labem – Most – Karlovy Vary – Cheb
• Starší vozy v těchto vlacích budou nahrazeny modernizovanými klimatizovanými vozy, které jezdily
například ve vlacích EC / IC z Prahy do Vídně nebo Budapešti. Cestující budou mít k dispozici moderní
velkoprostorový klimatizovaný oddíl, u vybraných míst s větším stolkem na odložení občerstvení nebo
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notebooku. Ve vozech jsou el. zásuvky 230 V pro napájení přenosné elektroniky, např. notebooků, tabletů
a mobilních telefonů. Vozy jsou vybaveny také elektronickým audiovizuálním informačním systémem,
moderními nástupními dveřmi ovládanými tlačítky a za jízdy blokovanými proti otevření nebo uzavřeným
systémem WC.
• Spoje budou nově vedeny v kategorii rychlík vyšší kvality (Rx).
R20 Praha – Děčín
• Do několika vybraných rychlíků budou v pracovní dny zařazeny komfortnější osobní vozy 2. třídy typu Bmz
s klimatizací, 6 místy v oddíle a el. zásuvkami 230 V pro napájení drobné elektroniky cestujících.
• Náhradou za zrušený spoj EN 476 Metropol v úseku (Berlín –) Děčín – Praha pojede v úseku Děčín hl.n.
(21:51) – Praha hl.n. (23:24) v neděli nový vnitrostátní rychlík.
R25 Plzeň – Žatec – Chomutov – Most
• Dva páry rychlíků objednávané kraji a dosud provozované Českými drahami budou nově zajištěny také
společnosti GW Train Regio, stejně jako rychlíky objednané ministerstvem dopravy od jízdního řádu 2017.

Regionální doprava
Trať 081 Děčín – Rumburk
• Na této trati jedou ve změněné časové poloze turistické sezonní vlaky (1798 a 1799) v době od 30. března
do 28. října 2018 o víkendech a svátcích.
• Turistický vlak odjede z Děčína hl.n. v 9:37 jako přípoj od vlaku linky U1 a od sezonního vlaku od Ústí
nad Labem. Do Mikulášovic dol.n. dojede v 11:22.
• Zpět se vrací z Mikulášovic dol.n. 16:20 a do Děčína dojede v 18:18, kde bude přípoj na vlak do Ústí
nad Labem.
• Po dobu německé výluky, kdy pojedou v upravených časových polohách i vlaky na trati 083 a 084, budou
tyto vlaky končit a vycházet ve stanici Panský (od 11. září do 28. října 2018).
Trať 083 Rumburk – Dolní Poustevna
• U spojů Děčín – Bad Schandau – Sebnitz zůstává stejný počet vlaků i rozsah dopravy.
• Z důvodu plánované nepřetržité výluky na německém území od 11. září do 18. listopadu 2018 pojede
za vlaky mezi stanicemi Bad Schandau a Sebnitz náhradní autobusová doprava.
• Pro zajištění návaznosti na autobusy NAD pojedou vlaky mezi stanicemi Rumburk a Sebnitz v upravených
časových polohách.
• Vlaky mezi stanicemi Děčín hl.n. – Bad Schandau vyjma prvního ranního vlaku, který pojede dříve, pojedou
ve svých pravidelných polohách.
• Tři páry vlaků relace Děčín hl.n. – Schöna z důvodu propustnosti tratě v okolí stanice Schöna pojedou
do červnové změny jízdního řádu pouze do stanice Dolní Žleb a zpět (jsou uvedené u tratě 083).
Trať 084 Rumburk – Mikulášovice
• Pouze změna u turistického páru vlaků (1798 a 1799) a po dobu německé výluky v době od 11. září
do 18. listopadu 2018 z důvodu zajištění přípojů v Mikulášovicích dol.n. na vlaky linky U28.
Trať 087 Lovosice – Česká Lípa
• Nárůst o 1 pár vlaků v pracovní dny v poledních hodinách, z Lovosic odjede nový vlak ve 13:02
a z Litoměřic horního nádraží ve 12:42.

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny
• Není objednán 1 pár víkendových spěšných vlaků Praha Masarykovo nádraží – Most a zpět
(Sp 1652/1653).
Trať 130 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří
• Všechny vlaky budou nově projíždět zastávku Kyjice. První ranní vlak v pracovní dny, který v současném
jízdním řádu vychází ze stanice Teplice v Čechách ve 4.01, nově pojede už ze stanice Krupka-Bohosudov,
odjezd ve 3:59.
Trať 132 Kadaň-Prunéřov – Želina
• Rozsah dopravy zůstává stejný, na objednávku města Kadaň pojede 1 pár vlaků v sobotu a v neděli v době
do 25. března a od 3. listopadu 2018 a 1 pár vlaků v době od 30. června do 2. září 2018 do zastávky
Poláky, v pracovní dny celoročně 1 pár vlaků do zastávky Želina a zpět.
Trať 160 Žatec – Plzeň
• Na území Ústeckého kraje už nejsou České dráhy dopravcem.
Na následujících tratích zůstává rozsah dopravy stejný jako v jízdním řádu 2017:
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Trať 072 Ústí nad Labem západ – Lysá nad Labem
Trať 073 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.
Trať 086 Liberec – Benešov nad Ploučnicí
Trať 090 Praha – Ústí nad Labem - Děčín
Trať 095 Vraňany – Straškov (– Zlonice)
Trať 096 Roudnice nad Labem – Račiněves
Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách (v úseku Lovosice – Radejčín zůstává náhradní autobusová
doprava)
Trať 114 Lovosice – Postoloprty
Trať 123 Most – Žatec západ
Trať 124 Chomutov – Lužná u Rakovníka
Trať 126 Most – Rakovník
Trať 130 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří
Trať 131 Ústí nad Labem - Bílina
Trať 133 Chomutov - Jirkov
Trať 134 Teplice v Čechách – Litvínov
Trať 135 Most – Moldava v Krušných horách (v úseku Osek – Moldava v Krušných horách zůstává
do odvolání náhradní autobusová doprava)
Trať 137 Chomutov – Cranzahl
Trať 140 Klášterec nad Ohří – Karlovy Vary – Cheb
Trať 161 Rakovník – Bečov nad Teplou
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