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PŘEHLED VZORŮ HLÁŠENÍ STANIČNÍM ROZHLASEM 

V ŽST TŘEBÍVLICE 

 

 (údaje psané kurzivou s podtržením se mohou u jednotlivých vlaků lišit,  
dosazujte dle informací uvedených v Jízdním řádu) 

Tranzitní vlak sm ěr Lovosice, Čížkovice → Obrnice: 

Před příjezdem: 
Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Nevstupuj-
te do kolejiště před zastavením vlaku. 
Vážení cestující, osobní vlak linky …. číslo ….. společnosti ……. ze stanice Lovosice, 
který dále pokračuje do stanice Obrnice, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 
…. hodin ….. minut.  

Před odjezdem: 
Vážení cestující, na druhé koleji je připraven k odjezdu osobní vlak linky ….. číslo …. 
společnosti ……… do stanice Obrnice. Prosím, ukončete nástup. 

Tranzitní vlak sm ěr Obrnice → Čížkovice, Lovosice: 

Před příjezdem: 
Vážení cestující, osobní vlak linky …. číslo ….. společnosti …….. ze stanice Obrnice, 
který dále pokračuje do stanice Lovosice, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 
v …. hodin …. minut. 

Před odjezdem: 
Vážení cestující, na druhé koleji je připraven k odjezdu osobní vlak číslo ….. společ-
nosti …….. do stanice Lovosice. Prosím, ukončete nástup. 

Výchozí vlak sm ěr Lovosice: 

Před přistavením: 
Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Nevstupuj-
te do kolejiště před zastavením vlaku. 
Vážení cestující, osobní vlak linky …. číslo ….. společnosti …….. do stanice Lovosi-
ce, bude přistaven na  druhou kolej. Pravidelný odjezd v …. hodin …. minut. 

Před odjezdem: 
Vážení cestující, na druhé koleji je připraven k odjezdu osobní vlak číslo ….. společ-
nosti ……. do stanice Lovosice. Prosím, ukončete nástup. 
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Končící vlak ze sm ěru Lovosice: 

Před příjezdem: 

Vážení cestující, osobní vlak číslo ….. linky ….. společnosti …. ze stanice Lovosice 

přijede na druhou kolej. Pravidelný příjezd v....hodin … minut. Vlak zde jízdu kon-

čí.Vzor hlášení o zpožd ění vlaku: 

„Vážení cestující, omluvte, prosím, zpoždění vlaku. Osobní vlak č. .........  společnosti 

………., pravidelný odjezd v ... hodin, ... minut bude na pravidelném příjezdu asi 

..........minut opožděn. Upozorňujeme, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. 

Vlak je opožděn z důvodu .......... (je-li znám důvod zpoždění vlaku).“ 

 

Důvody zpožd ění 

(„Vlak je opožd ěn z důvodu …“) 

… výluky pro stavební práce na trati 
… mimořádné události na trati 
… technické závady na trakčním vedení 
… technické závady na trati 
… technické závady na zabezpečovacím zařízení 
... povětrnostních podmínek 
… poruchy hnacího vozidla / soupravy vlaku 
… jízdy odklonem 
… obratu hnacího vozidla / soupravy od zpožděného  
     vlaku 
… opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu 
… čekání na vlakový doprovod 
… čekání na příjezd přípojného vlaku 
… čekání na příjezd náhradní dopravy 
… zásahu Policie ČR / záchranné lékařské služby 
… z provozních důvodů dopravce / provozovatele    
     dráhy 1) 
… narušení provozu cizí osobou 2) 
… mimořádné frekvence cestujících 
… stávky na železnici / na železnici sousedního státu 

1) Jiné než zde uvedené důvody. 

2) Jak cestující, tak např. zloděj. 

 


