
322 - ČESKÝ TĚŠÍN - FRÝDEK-MÍSTEK (A ZPĚT)
ČESKÝ TĚŠÍN (CZESKI CIESZYN) - FRÝDEK-

MÍSTEK
Od 20. 7., 0:00 hod. do 5. 8. 2018, 24:00 hod.

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Frýdek-Místek na trati 322 - Český Těšín - Frýdek-Místek (a zpět)
výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy jedou mimo železniční zastávka Dobratice pod Prašivou. Tato zastávka je
obsluhována kyvadlovou dopravou ze zastávky Vojkovice, střed do zastávky Dobratice, u podjezdu (v
blízkosti zastávky ČD). Cestující z/do Dobratic pod Prašivou jedou vždy přes zastávku Vojkovice, střed
(přestup na/z autobusy náhradní přepravy).

V autobusech náhradní dopravy bude přeprava dětských kočárků a jízdních kol zajištěna v omezeném
rozsahu (do vyčerpání kapacity). Přeprava invalidních
cestujících a cestujících na invalidním vozíku bude zajištěna pouze na základě nahlášené přepravy a to
buď na internetových stránkách (https://www.cd.cz/objednavka-cesty-vozickaru) nebo na Kontaktním
centru Českých drah (tel.: 221 111 112, e-mail: info@cd.cz).

Náhradní doprava dle výlukového jízdního řádu

Pro stažení výlukového jízdního řádu prosím navštivte webové stránky.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy

Ropice (Ropica) - autobusová zastávka Ropice, železniční stanice | Ropice zálesí (Ropica-Zalesie) -
autobusová zastávka Ropice, škola | Střítež u Českého Těšína - autobusová zastávka Střítež, železniční
zastávka | Hnojník - před nádražní budovou | Horní Tošanovice - autobusová zastávka Horní
Tošanovice, u statku | Dobratice pod Prašivou - autobusová zastávka Vojkovice, střed a pro
kyvadlovou náhradní i autobusová zastávka Dobratice, u podjezdu | Dobrá u Frýdku-Místku - před
nádražní budovou | Frýdek-Místek - před nádražní budovou | Český Těšín (Czeski Cieszyn) -
autobusová zastávka Český Těšín, autobusová stanice (autobusové nádraží) 

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz



(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)
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