
Kozina zase ožije !!! 
 

V sobotu 22. 3. 2008 se uskuteční jízdy zvláštních osobních vlaků pro 
veřejnost na železniční trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova, kde je od 
9. 12. 2007 zastaven provoz. Vlaky „protestu a naděje“ objednaly obce podél 
trati, které nesouhlasí se zastavením železniční dopravy na trati, přezdívané 
„Kozina“, a jejím využitím pro dálniční přivaděč z Děčína  k dálnici D8.     
 
Trať 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova a zpět       Platí 22.3.2008 
 

 6904  6906   vlak číslo  6905  6907  
      druh vlaku      
 Os  Os   kategorie  vlaku   Os  Os  
     km poznámka      

 8.40 … 14.40  0 odj. DĚČÍN HL. N. p říj.  12.04 … 18.04 … 
    ×8.47  ×14.47  1 ↓↓↓↓ Děčín zastávka ↑↑↑↑  ×11.58  ×17.58  
 ×8.51  ×14.51  3 ↓↓↓↓ Děčín - Oldřichov ↑↑↑↑  ×11.56  ×17.56  

 ×8.54 … ×14.54  4 ↓↓↓↓ Děčín - Bynov ↑↑↑↑  ×11.52 … ×17.52 … 
 ×8.58  ×14.58  6 ↓↓↓↓ Martin ěves u Děčína ↑↑↑↑  ×11.48  ×17.48  

 9.02  15.02  8 ↓↓↓↓ Jílové u Děčína ↑↑↑↑  11.46  17.46  
 ×9.06  ×15.06  10 ↓↓↓↓ Modrá u Děčína ↑↑↑↑  ×11.39  ×17.39  
 ×9.09 … ×15.09  11 ↓↓↓↓ Kamenec ↑↑↑↑  ×11.37 … ×17.37 … 

 ×9.13  ×15.13  13 ↓↓↓↓    Libouchec ↑↑↑↑     ×11.33  ×17.33  
 9.20  15.20  16 ↓↓↓↓ Malé Chvojno ↑↑↑↑  ×11.27  ×17.27  
 9.32  15.32  22 příj. odj.  11.15  17.15  
 9.35  15.35  22 odj.    

Telnice 
příj.  11.12  17.12  

 ×9.43  ×15.43  26 ↓↓↓↓ Chlumec u Chabařovic ↑↑↑↑  ×11.04  ×17.04  
 ×9.47 … ×15.47  28 ↓↓↓↓ Unčín ↑↑↑↑  ×10.58 … ×16.58 … 
 ×9.51  ×15.51  30 ↓↓↓↓    Bohosudov - zastávka ↑↑↑↑  ×10.54  ×16.54  
 ×9.53  ×15.53  31 ↓↓↓↓ Krupka m ěsto ↑↑↑↑     ×10.52  ×16.52  
 9.55  15.55  32 příj. odj.  10.50  16.50  
 9.57 … 15.57  32 odj.    

Krupka 
příj.  10.48 … 16.48 … 

 ×10.03  ×16.03  35 ↓↓↓↓ Novosedlice ↑↑↑↑  ×10.42  ×16.42  
 10.06  16.06  36 ↓↓↓↓ Teplice Lesní brána ↑↑↑↑     10.40  16.40  
 10.14  16.14  40 příj. OLDŘICHOV u Duchcova odj.  10.31  16.31  

  
Poznámky:      -  vlak vedený historickým motorovým  vozem  ×××× - vlak zastavuje pouze na znamení či požádání (i pro fotografy) 
 
Vyzýváme všechny, kterým není lhostejný osud železniční trati a obyvatel podél ní a zejména v údolí 
Jílovského potoka, aby se přišli svézt či podívat na některou ze stanic a zastávek a svojí účastí vyjádřili 
protest proti snahám o likvidaci trati, které vykazují znaky politické zvůle několika krajských               
a komunálních „politiků“ a nečinnosti institucí, které mají hlídat zákony České republiky.  
 
V průběhu jízd vlaků budou veřejnosti a zástupcům médií podány informace : 

• o plánu znovuzavedení osobní dopravy (zpočátku sezónní a víkendový provoz) 
• o okolnostech zastavení osobní dopravy a prosazování V B. varianty dálničního přivaděče 
• o postojích obcí, Ústeckého kraje, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva životního 

prostředí ČR, Správy železniční dopravní cesty s.o., Drážního úřadu a Českých drah a.s. 
• o stanovisku Veřejného ochránce práv a obnovení činnosti Koalice za záchranu železnic 
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