
 

 

 

MIMOŘÁDNOSTI V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ 

Z DŮVODU POŠKOZENÍ TRATÍ POVODNÍ 

 

Trať 037 Liberec - Černousy 
Všechny osobní vlaky jsou v úseku Mníšek u Liberce - Frýdlant v Čechách a zpět nahrazeny náhradní autobusovou 

dopravou. Zpoždění vlaků s úsekem s náhradní autobusovou dopravou bude cca 10-30 min. (dle dopravní situace na 

silnicích).  

Předpokládané zprovoznění jednotlivých úseků tratě: 

 Liberec - Mníšek u Liberce = trať zprovozněna (vlaky jezdí) 

 Mníšek u Liberce  - Oldřichov v Hájích - Raspenava = zprovoznění cca dne 18. srpna 2010 

 Raspenava - Frýdlant v Čechách = zprovoznění cca dne 18. srpna 2010 

 Frýdlant v Čechách - Minkovice - Višňová - Černousy = trať zprovozněna (vlaky jezdí) 

U všech vlaků na trati Liberec - Černousy jsou omezeny veškeré služby (vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku se 

zvedací plošinou i bez ní, rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol a úschova během přepravy). 

Odchylné umístění zastávky náhradní autobusové dopravy: 

- Oldřichov v Hájích - na silnici III/2904 na zastávce PAD "Oldřichov v Hájích žel.st."; 
 

Trať 038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem 
Všechny osobní vlaky jsou nahrazeny v úseku Raspenava - Hejnice - Bílý Potok pod Smrkem a zpět náhradní autobusovou 

dopravou. Zpoždění vlaků za úsekem s náhradní autobusovou dopravou je cca 5 - 10 min. (dle dopravní situace na 
silnicích). Termín zprovoznění tratě bude teprve upřesněn. 

Odchylné umístění zastávky náhradní autobusové dopravy: 

- Lužec pod Smrkem - silnice II/290 - křižovatka se silnicí III/29013 - odbočka k zastávce ČD. 

 

Trať 039 Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem 
Všechny osobní vlaky jsou nahrazeny v úseku Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem a zpět náhradní 

autobusovou dopravou. Zpoždění za úsekem s náhradní autobusovou dopravou cca 5 - 10 min. (dle dopravní situace na 
silnici). Zastávka Frýdlant v Čechách předměstí není náhradní dopravou obsluhována z důvodu nesjízdné silnice. Termín 

zprovoznění tratě bude teprve upřesněn. 

 
Trať 089 Liberec - Zittau - Rybniště 
Všechny spěšné a osobní vlaky jsou v úseku Liberec - Chrastava a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou 

Zpoždění za úsekem s náhradní autobusovou dopravou se zvýší o cca 5 - 10 min. (dle dopravní situace na silnicích). 

Zastávky Machnín hrad a Chrastava-Andělská Hora nejsou náhradní dopravou obsluhovány z důvodu nesjízdných silnic. 
U vlaků Sp 17247 a Os 6209 je ve stanici Hrádek nad Nisou mimořádný přestup do náhradní soupravy. 

Odchylné umístění zastávky náhradní autobusové dopravy: 

- Machnín - na zastávce PAD „Machnín“ před odbočkou silnice III/27250 směr Chrastava ze silnice III/27247. 

Předpokládané zprovoznění úseku tratě Liberec - Chrastava bude pravděpodobně dne 22. srpna 2010. 

U všech vlaků na trati Liberec - Hrádek nad Nisou jsou omezeny veškeré služby (vůz vhodný pro přepravu cestujících na 

vozíku, rozšířená přeprava spoluzavazadel především jízdních kol). 

 

Termín zprovoznění jednotlivých tratí bude upřesňován dle postupujícího odklízení a opravných 

prací. I přes zprovoznění některých úseků tratě bude na některých úsecích tratí nadále zavedena 

náhradní autobusová doprava - sledujte opatření pro vlaky regionální dopravy. 

Bližší informace na http://www.cd.cz/cd-online/vyluky/ případně zákaznické lince +420 840 112 113. 

Aktualizováno dne 13. 8. 2010 v 8:00 hod..  

http://www.cd.cz/cd-online/vyluky/

