
 

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Z DŮVODU VÝLUKY TRAŤOVÉ KOLEJE budou dne 27.4.2020 

níže uvedené vlaky mezi stanicemi Jirkov – Březno u Chomutova 
nahrazeny autobusy. Ostatní vlaky jedou beze změn dle pravidelného 

jízdního řádu. 
 

Jízdní řády náhradní autobusové dopravy najdete na naší domovské stránce  
www.laenderbahn.cz. Prosím, věnujte pozornost správnému označení nasazených 
autobusů. Jízdní doklady a aktuální informace obdržíte od  našeho  servisního  personálu jak 
ve vlacích, tak i ve vozech pro náhradní dopravu. 

Kontakt: 
Die  Länderbahn  CZ  s. r. o. 
Zákaznické  centrum: Husova 400, 440 01 Louny 
Hotline: +420 478 479 202 
E-Mail: informace@laenderbahn.com  

 

Sídlo společnosti: U Studánky 39/1, 400 07 Ústí n.L.  
IČO: 08342849 
DIČ: CZ08342849 
Vedoucí a jednatel společnosti: Ing. Michal Barták  
Stav k 27.09.2022 
Facebook: Die Länderbahn CZ, Homepage: www.laenderbahn.cz 
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Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ VÝLUKY TRAŤOVÉ KOLEJE 
budou dne 10.10.2022 níže uvedené vlaky na 
trati U12 mezi stanicemi Most – Osek město 

nahrazeny autobusy: 
ve směru Most – Osek město:  

vlak 6754 a 6756 (odjezd z Mostu v 10:00 a ve 12:00) 

ve směru Osek město – Most: 

vlak 6707 a 6709 (odjezd z Oseka v 10:30 a ve 12:30)  

 

 

 ve směru Osek město - Most: vlak 6707 (odjezd z Oseka v 10:30) 

  

          

    Zastávky náhradní autobusové dopravy:        
     Most - železniční stanice, na konci nástupiště 1A 
     Most - Kopisty - autobusová zastávka “Most, rozcestí Kopisty“ 
     Litvínov, Záluží - autobusová zastávka „Chemopetrol“ 
     Litvínov, Záluží - autobusová zastávka „Petrochemie“ 
     Litvínov město  – u žel. zastávky „Litvínov město“ 
     Louka u Litvínova - autobusová zastávka „Louka u Litvínova, u nádraží“ 
     Lom u Mostu - autobusová zastávka „Lom, Červený kříž“ 
     Lom u Mostu - autobusová zastávka „Lom, nám.“ 
     Osek - autobusové zastávky „Osek, klášter“ (směr Most), „Osek, nám.“ (směr Osek město) 
     Osek - autobusová zastávka „Osek, autokempink“ 
     Osek město - před nádražím 

 

 
 

     

 

  !!! V Ý L U K A * V Ý L U K A * V Ý L U K A !!! 

 

Skupiny objednávejte na naší zákaznické 
lince, prosím. 

Přeprava kočárků má přednost před 
přepravou jízdních kol. Přeprava jízdních kol 
v autobuse je omezená.  

Děkujeme za pochopení. 


