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Ústí nad Labem, 8. prosince 2020 

Nový jízdní řád 2021 v Ústeckém  kraji 

V neděli 13. prosince 2020 za čne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah 
regionální dopravy zajiš ťované Českými drahami v Ústeckém kraji z ůstane 
na podobné úrovni jako v sou časném jízdním řádu. Vlaky ČD ujedou v jízdním 
řádu na základ ě objednávky ústeckého, st ředočeského a libereckého krajského 
úřadu celkem 6,087 mil. vlakokilometr ů. ČD budou nov ě zajiš ťovat provoz 
osobních vlak ů na nové lince U9 mezi Rybništ ěm a Varnsdorfem. Turisté budou 
moci i v p říští letní sezón ě využít cyklovlaky Českých drah v úsecích D ěčín – 
Mikulášovice dol.n., Mikulášovice dol.n. – Rumburk a Rumburk – D ěčín 
a v nabídce i nadále z ůstanou vlaky linky RE 20 z Ústí nad Labem do Dráž ďan 
a zpět. Nový jízdní řád bude platit do 11. prosince 2021. 

Regionální vlaky Českých drah na území Ústeckého kraje ujedou v obdob í platnosti jízdního řádu 2021 
celkem 6,087 mil. vlakokilometr ů, denn ě 16 667 vlakokilometr ů. Regionem v roce 2021 projede pr ůměrně 
891 vlaků Českých drah denn ě, z toho 16 vlak ů kategorie EC, railjet a Ex, dále 85 rychlík ů, 29 spěšných 
vlaků a 761 osobních vlak ů. Objednaný dopravní výkon je v zásad ě stejný jako v minulém roce.  

Hlavní zm ěny v regionální doprav ě Českých drah v Ústeckém kraji 

• České dráhy budou nov ě zajiš ťovat provoz osobních vlak ů na lince U9 Rybništ ě – Varnsdorf.  
V tabulkových jízdních řádech je tento úsek nově označen jako trať 085. V ranní špičce bude zajištěn 
hodinový interval, mimo špičku a o víkendech pak bude interval dvouhodinový (časy nebudou přesně 
v taktu). 

• Sezonní cyklovlaky v úseku Děčín – Mikulášovice dol.n., Mikulášovice dol.n. – Rumburk a Rumburk – 
Děčín budou zachované i v novém jízdním řádu 2021 a pojedou v období turistické sezony, která bude 
v Ústeckém kraji od 2. dubna do 31. října 2021. 

• Cyklovlak v úseku Mikulášovice dol.n. – Rumburk pojede mimo stanici Krásná Lípa (nově jako Os 26002). 

• V nabídce spojení se i nadále počítá s přímou linkou RE 20 Ústí nad Labem – Drážďany. V období 
od 2. dubna do 31. října 2021 pojede o víkendech a státem uznaných svátcích vlak „Letní kometa“, 
o adventních víkendech příštího roku pak „Vánoční kometa“. O letošních adventních víkendech tento 
vlak v souvislosti s epidemiologickými opat řeními v Sasku a v koordinaci s DB Regio nejede.  

Přehled zm ěn v regionální doprav ě Českých drah v Ústeckém kraji 

Na základ ě požadavku Ústeckého kraje dojde u regionálních vla ků Českých drah k následujícím 
změnám: 

Trať 084 Rumburk – Panský – Mikulášovice, Rumburk – Krá sná Lípa – Panský 

Kromě ČD bude zajišťovat vlakovou dopravu o víkendech v období turistické sezony (2. dubna – 31. října 2021) 
také společnost KŽC Doprava a společnost Die Länderbahn. Některé vlaky, které zajišťovaly ČD v turistické 
sezoně o víkendech a v období letních prázdnin denně, budou nově v provozu v období letních prázdnin jen 
v pracovní dny. 

Trať 085 Rybništ ě – Varnsdorf 

ČD budou nov ě zajiš ťovat provoz osobních vlak ů v úseku Rybništ ě – Varnsdorf,  linka dostane nové 
označení U9. 



 

Trať 090 (Praha –) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem  (– Děčín) 

Na žádost Ústeckého kraje dojde na této trati k menším úpravám: 

směr (Praha –) Hn ěvice – Ústí nad Labem (– D ěčín) 

Vlak s pravidelným příjezdem do Ústí nad Labem ve 23:30 (Os 6928) bude v pondělí až čtvrtek nově končit 
už v Lovosicích, v pátek a v neděli pojede do Ústí nad Labem a dále jako vlak Os 6968 do stanice Děčín hl.n. 
V sobotu jede v úseku Ústí nad Labem – Děčín osobní vlak Os 6932 s odjezdem z Ústí nad Labem ve 23:57. 

směr (Děčín –) Ústí nad Labem – Hn ěvice (– Praha) 

V úseku  Děčín hl.n. – Lovosice pojedou dva původní spěšné vlaky (Sp 1993 v pracovní dny a sobotu a nedělní 
Sp 1995) nově jako jediný vlak Sp 1977 jedoucí denně. Ze stanice Děčín bude odjíždět v 0:20, od úterý 
do pátku ho zajistí souprava od R 674, v pondělí a o víkendu elektrická jednotka 471 CityElefant. 

První ranní vlak Os 6901 pojede v pracovní dny již z Ústí nad Labem, odjezd v 04:01. 

Vlak Os 6903 (dosud jezdil z Ústí nad Labem do Prahy Mas.n.) bude zkrácen a nově bude začínat v Lovosicích 
(odj. ve 4:34). V úseku Lovosice – Roudnice nad Labem nově pojede jen o víkendu. V pracovní dny pojede 
v úseku Lovosice – Hněvice nový vlak Os 6931 s odjezdem z Lovosic ve 4:46. 

Původní spěšný vlak Sp 1975 Ústí nad Labem (23:08) – Roudnice nad Labem (23:43) nově pojede jako 
Os 6959 a v úseku z Lovosic do Roudnice nad Labem bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách. 

Vlak Os 6957 s  odjezdem z Ústí nad Labem ve 22:11 do Roudnice nad Labem nepojede, v jeho čase pojede 
v úseku Ústí nad Labem – Lovosice osobní vlak dopravce AŽD Praha. 

Trať 095 Vraňany – Zlonice 

Na žádost Středočeského kraje nově nepojede vlak Os 12381 v úseku Zlonice – Straškov s pravidelným 
odjezdem ze stanice Zlonice v 6:51. V opačném směru nepojede v úseku Straškov – Zlonice vlak Os 12380 
s pravidelným odjezdem ze stanice Straškov ve 14:40. 

Trať 096 Roudnice nad Labem – B říza 

Na žádost Ústeckého kraje nově nepojedou vlaky Os 19633 s odjezdem ze stanice Bříza obec ve 22:17 
a Os 19364 s  odjezdem ze stanice Roudnice nad Labem ve 23:02. Dále bude posunutý odjezd večerního spoje 
Os 19632. Dosud odjížděl ze stanice Roudnice nad Labem ve 21:46, nově bude odjíždět ve 22:37. 

Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách 

V úseku Lovosice – Radejčín je i nadále zajištěna náhradní autobusová doprava (NAD). Do doby odstranění 
následků mimořádné události ze dne 28. září 2020 ve stanici Úpořiny je z technologických důvodů nutný 
přestup u všech vlaků do jiné soupravy (není možný průjezd souprav), a to s výjimkou posledních večerních 
vlaků (odjezd ze stanice Úpořiny v 19:01). Název Zastávka NAD v Lovosicích bude nově pojmenována 
„Lovosice, centrum“ místo původního názvu „Lovosice, ÚNZ“. 

Trať 114 Lovosice – Postoloprty 

Osobní vlaky 26700 – 26731, které jedou v úseku Louny – Postoloprty, budou nově označené jako nová linka 
U15. 

Trať 130 Děčín – Kadaň-Pruné řov 

Na této trati bude zaveden nový páteční vlak Os 6962 v úseku Ústí nad Labem – Děčín hl.n. s odjezdem z Ústí 
n. L. hl.n. ve 22:01. Nový bude také půlnoční vlak Os 6968 s odjezdem z Ústí nad Labem do Děčína ve 23:52. 
Tento vlak bude z Ústí nad Labem odjíždět denně kromě soboty a vybraných svátků. 

Na ostatních tratích nedochází k podstatným zm ěnám. 

Ing. Gabriela Novotná  
regionální mluvčí Českých drah, a.s. 
T: 972 232 299 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 



 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 182 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost 
na otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 


