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Výlukový jízdní řád  

platný od 18. dubna 2020, 0:00 hod. do 15. května 2020, 23:59 hod.  

 135 Most - Moldava v Krušných horách  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak    Sp 1980 

  
   Sp 1982 

  
       

     Ústí n.L. 
hl.n. 

   Ústí n.L. 
hl.n. 

       

Most 113,123,126,130,131201                
Litvínov město 211                
Louka u Litvínova 134 221                   
Louka u Litvínova 134 221                  
Lom u Mostu zastávka 221                  
Osek město 443     9 04     13 57        
Horní Háj 442                  
Hrob 441     9 12     14 05        

Střelná v Krušných horách 447     9 19     14 12        
Dubí, MěÚ     9 25     14 18        
Dubí 421     9 33     14 26        
Mikulov v Krušných horách 444     9 53     14 46        
Mikulov-Nové Město 445     10 00     14 53        
Moldava v Krušných horách 446     10 10     15 03        

 135 Moldava v Krušných horách - Most 
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak    Sp 1981 

  
   Sp 1983 

  
       

Moldava v Krušných horách 446     10 41     15 41        
Mikulov-Nové Město 445     10 51     15 51        
Mikulov v Krušných horách 444     10 58     15 58        
Dubí 421     11 18     16 18        
Dubí, MěÚ     11 26     16 26        
Střelná v Krušných horách 447      11 32     16 32        
Hrob 441     11 39     16 39        
Horní Háj 442                  
Osek město 443 
 

    11 47     16 47        
Lom u Mostu zastávka 273                  
Louka u Litvínova 134 271                   
Louka u Litvínova 134 271                  
Litvínov město 221                
Most 123, 126, 130201                 
     Ústí n.L. 

hl.n. 
   Děčín 

hl.n. 
       

 
 náhradní autobusová doprava (NAD) 
 zavedena přeprava jízdních kol 

 jede v  a  ode dne vyhlášení (redukce COVID-19) 

 
Vážení cestující,  
 
provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že od 18. dubna 2020, 0:00 hod. nepřetržitě do 15. května 2020, 23:59 hod. 
proběhne výluka v úseku Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova na trati 134 Teplice v Čechách – Litvínov a zpět.  
 
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:  
 

 Vlaky Sp 1980, 1981, 1982 a 1983 budou nahrazeny autobusovou dopravou (NAD) v úseku Oldřichov u Duchcova - Moldava 
v Krušných horách a zpět. 

 Náhradní autobusová doprava (NAD) za vlaky Sp 1980, 1981, 1982 a 1983 nebude obsluhovat zastávku Lom u Mostu a 
zastávku Louka u Litvínova. 

 Náhradní autobusová doprava (NAD) za vlaky Sp 1980, 1981, 1982 a 1983 obslouží zastávku Střelná v Krušných horách a 
zastávku Dubí. 

 Všechny spoje náhradní autobusové dopravy pojedou podle výlukového jízdního řádu! 
 

 Vlaky a náhradní doprava jedou ode dne vyhlášení (po ukončení redukce dopravy z důvodu epidemie COVID-19). 
 
 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy (NAD): 
 

Oldřichov u Duchcova před staniční budovou 
Osek město na autobusové zastávce Osek, nám.  
Horní Háj na autobusové zastávce Háj u Duchcova, Horní Háj 
Hrob na autobusové zastávce Hrob 
Střelná v Krušných horách na autobusové zastávce Košťany, Střelná, sídliště (točna)  

Dubí na autobusové zastávce Dubí, MěÚ  
na autobusové zastávce Dubí, žel.st.  

Mikulov v Krušných horách na autobusové zastávce Mikulov 
Mikulov-Nové Město na autobusové zastávce Moldava, Nové Město, rozc. 
Moldava v Krušných horách před staniční budovou 

 
Omezení služeb: 
 - přeprava zavazadel a spoluzavazadel je ve spojích náhradní autobusové dopravy zajištěna, dětské kočárky se přepravují do vyčerpání kapacity autobusu. 
 - služba vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku není ve spojích náhradní autobusové dopravy zajištěna, přeprava cestujících na vozíku bude zajištěna po předchozím objednání, 
cestující si musí tuto přepravu nahlásit telefonicky na tel.: 221111122 nebo na stránkách www.cd.cz/vozickari nejpozději 48 hodin před plánovanou přepravou. 
 
S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit 
minimálně 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to buď telefonicky na tel.: 221 111 122, nebo e-mailem: info@cd.cz  
 
 
 

Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce „www.cd.cz - Jízdní řád - Traťové jízdní řády“ 
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování. 

České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz 


