320 - OSTRAVA-SVINOV - ČADCA GR. - ŽILINA - KOŠICE,
DĚTMAROVICE - PETROVICE U KARVINÉ

NÁVSÍ (NAWSIE) - ČADCA
Od 5. 9., 12.40 hod. do 25. 10. 2022, 10:00 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve výše uvedeném termínu
proběhne v úseku Návsí (Nawsie) - Čadca na trati 320 - Ostrava-Svinov - Čadca Gr. - Žilina - Košice,
Dětmarovice - Petrovice u Karviné výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k
následujícím opatřením:
Po dobu výluky (denně v čase cca od 5:30 do 9:10 hod. a od 12:40 do 16:50 hod.) budou nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou vlaky:
EC 141, R 341 a R345 v úseku Návsí – Čadca;
EC 140, EC 144, R 342 a R 346 v úseku Čadca – Návsí;
Os 2903, Os 2905, Os 2907 a Os 2909 v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca;
Os 2902, Os 2906, Os 2908 a Os 2910 v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova.
Vlaky Os 2917 a Os 2918 budou ve dnech 6. 9. až 25. 10. v úseku Mosty u Jablunkova – Mosty u
Jablunkova zastávka odřeknuty bez náhrady.
Vlaky EC 140 OSTRAVAN, EC 144 OSTRAVAN a R 342 FATRAN jsou vedeny v úseku Žilina(Vrútky) – Čadca
v dřívější časové poloze.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Náhradní doprava dle výlukového jízdního řádu
Pro stažení výlukového jízdního řádu prosím navštivte webové stránky.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy
Návsí (Nawsie) - na autobusové zastávce „Návsí, žel. st.“, stanoviště č. 4 (autobusové nádraží) | Mosty
u Jablunkova (Mosty ko¦o Jab¦onkowa) - na autobusové zastávce „Mosty u Jablunkova, Centrum“ |
Mosty u Jablunkova zastávka (Mosty ko¦o Jab¦onkowa - na autobusové zastávce „Mosty u
Jablunkova, U Jakuba“ | Svrčinovec zastávka - na autobusové zastávce „Svrčinovec, žel. zast.“ | Čadca
- před staniční budovou
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
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní
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