
Platnost od: 14.12.2008
OBLAST: Děčínsko

Linka Spoj Popis změny spoje nebo linky

   3 Linka 510003 nově jako linka 430, jede ve stejné trase DPmD

   9 Linka 510009 nově jako 429, jede ve stejné trase, nové označení zlepšuje 
odlišnost od městské části linky, provedeny úpravy jízdních řádů

DPmD

 11 Linka 510011 nově jako linka 431, jede ve stejné trase a časech DPmD

 25 Linka 510025 nově jako linka 422, provedeny úpravy trasy v centru města Děčína DPmD

 41 Linka 510041 nově jako linka 427, provedeny úpravy trasy v centru města Děčína DPmD

 65 Linka 510065 nově jako linka 425, jede ve stejné trase a časech DPmD

 75 Linka 510075 nově jako linka 424, provedeny úpravy trasy v centru města Děčína DPmD

 85 Linka 510085 nově jako linka 423, provedeny úpravy trasy v centru města Děčína DPmD

105 Linka 510105 nově jako linka 428, jede ve stejné trase a časech DPmD

125 Linka 510125 nově jako linka 426, jede ve stejné trase a časech DPmD

401 x

Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. Zkrácení spojů č. 219, 228, 240 a 241 z Ústí nad 
Labem,aut.nádr. do zastávky Děčín,aut.nádr.. Linka do Ústí nad Labem již nebude 
zajíždět.

ČSAD 
Semily

402 x
Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. Zkrácení spojů č. 108 a 153 z Ústí nad Labem,aut.nádr. do 
zastávky Děčín,aut.nádr.. Linka do Ústí nad Labem již nebude zajíždět. 

ČSAD 
Semily

412 116
Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. Posunutí odjezdu v zast. Srbská Kamenice,křiž na nový čas v 
16:05. Navazuje na spoj č.117 linky 424 z Děčína.

DPmD

414 X Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. 

DPmD

415 X Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. 

DPmD

416 x
Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. Úprava jízdní doby v mezistanicích, posunutí odjezdu spoje 
č.106 o 5minut později. 

DPmD

421 x Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky Česká 
Kamenice,Pražská. 

ČSAD 
Semily

422 x

Nahrazuje linku 25. Úprava trasy v úseku Děčín,aut.nádr. - Děčín,hl.nádr. - 
Děčín,Tyršova - Děčín, Myslbekova …. a dále po své trase na Labskou Stráň. 
Zastávka Děčín,poliklinika nebude obsluhována. Z důvodu zajištění návaznosti z 
Labské Stráně a následujících stanic na vlaky v Děčíně provedeny dílčí minutové 
posuny u vybraných spojů

DPmD

Autobusové linky

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 



423 x

Nahrazuje linku 85. Úprava trasy v úseku Děčín,aut.nádr. - Děčín,hl.nádr. - 
Děčín,Tyršova - Děčín, Myslbekova …. a dále po své trase do Janova. Zastávka 
Děčín,poliklinika nebude obsluhována. Z důvodu návaznosti na vlak posunut 
odjezd ranního spoje č.102 z Janova o 5 minut dříve. V pracovní dny zaveden 
večerní spoj z Děčína v 22:40 (DC,hlavní nádr.) s návazností na večerní rychlík od 
Prahy (příjezd v 22:33)

DPmD

424 x

Nahrazuje linku 75. Úprava trasy v úseku Děčín,aut.nádr. - Děčín,hl.nádr. - 
Děčín,Tyršova - Děčín, Myslbekova …. a dále po své trase do Vysoké Lípy. 
Zastávka Děčín,poliklinika nebude obsluhována. V souvislosti s návazností na linku 
434 dochází k posunu vybraných spojů. Vytvořena návaznost na spoj č. 117 s 
odjezdem z Děčína,aut.st. v 15:27, v zast.Srbská Kamenice,křiž. na spoj č.116 
linky 412.

DPmD

425 x Nahrazuje linku 65. Přesunutí zastávky Česká Kamenice,Palackého do zastávky 
Česká Kamenice,Pražská.

DPmD

426 x Nahrazuje linku 125 DPmD

427 x
Nahrazuje linku 41. Úprava trasy linky Děčín,aut.nádr. - Děčín,hl.nádr. - 
Děčín,Tyršova - Děčín, Myslbekova …. a dále po své trase do Rychnova. Zastávka 
Děčín,poliklinika nebude obsluhována

DPmD

428 x Nahrazuje linku 105 DPmD

429 x

Nahrazuje příměstské spoje linky 9. Změna jízdního řádu, linka jede ve špičkách 
pracovních dní v intervalu 60 minut, dopoledne a večer v intervalu 120 minut. 
Soboty, neděle a svátky 5 spojů. Na základě projednání s obcí Těchlovice 
zajištěna ranní návaznost na městské linky do průmyslové zóny a je zachováno 
spojení do škol v Myslbekově ulici i v centru města. V pracovní dny zaveden 
večerní spoj z Děčína v 22:40 (DC,hlavní nádr.) s návazností na večerní rychlík od 
Prahy (příjezd v 22:33)

DPmD

430 103 Nahrazuje linku č.3. Posun odjezdu spoje o 5 minut později ve všech zastávkách. DPmD

431 x Nahrazuje linku č.11 DPmD

434 x

Úprava jízdního řádu v závislosti na změnách jízdních řádů vlaků z důvodu 
zajištění návazností (minutové posuny) a úpravy dojezdových dob v mezistanicích. 
Vzhledem k výraznému sezónnímu charakteru linky a velkému počtu spojů 
platných v době turistické sezóny nebo mimo ni bude zastávkový jízdní řád 
průběžně aktualizován se zvýrazněním platných spojů. Důvodem je zlepšení 
orientace cestujících na lince, zejména v období turistické sezóny.

DPmD

445 x Dílčí úpravy dojezdových dob (minutové posuny) DPmD

Linka vlak Popis změny vlaku nebo linky trať

S1 2333 V úseku Děčín - Ústí nad Labem posunutí odjezdů vlaku o 10 minut dříve 090

S1 2330 V úseku Ústí nad Labem - Děčín posunutí odjezdů vlaku o 1 minut dříve 090

S7 x
Na všech vlacích dochází k dílčím časovým úpravám (minutové posuny). V 
pracovní dny zaveden nový vlak z Děčína do Ústí n.L.Střekov, odj. z Děčín,hl.nádr. 
8:01

073

S8 x
Rozsah provozu osobních vlaků zůstává zachován, dochází k dílčím úpravám 
časů odjezdů (minutové posuny). Zaveden noční spěšný vlak z Děčína do České 
Kamenice, odj. z Děčín,hl.nádr. 1:08, odj. Česká Kamenice 3:48.

081

S9 x Rozsah provozu osobních vlaků zůstává zachován, dochází k dílčím úpravám 
časů odjezdů (minutové posuny).

081

Železnice (ČD)



R x Dochází k dilčím časovým posunům u většiny vlaků. V pracovní dny a sobotu nový 
vlak Č.Lípa - Ústí n.L., odj. z Děčína hl.nádr. 6:49

081 
090

EC x Dochází k změnám odjezdů všech vlaků EC 090

EN x Dochází k změnám odjezdů všech vlaků EN 090

Poznámka: "S" jsou linky osobních vlaků objednávané Ústeckým krajem v trasách:
S1 Děčín - Most (- Chomutov)
S7 Děčín - Ústí nad Labem Střekov
S8 Děčín - Rumburk
S9 Děčín - Česká Lípa
S23 Děčín - Bad Schandau
Přesný přehled změn naleznete v jízdních  řádech platných od 14.12.2008


