
 

               VÝLUKA NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 
 
 
 
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o výlukách na železniční trati 
080 Mladá Boleslav - Jedlová, které budou probíhat dne 12. září 2019 od 18:10 hod. do 23:59 hod. v 
úseku Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem a následně ve dnech 13. až 24. září 2019 vždy od 
18:30 hod. do 23:59 hod. v úseku Bělá pod Bezdězem - Česká Lípa hlavní nádraží.  
 
Účelem těchto výluk je svařování kolejí ve vyloučených úsecích.  
 
 
12. 9. 2019  
Vlaky R 1102, R 1111, Os 6021, R 1100 jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku 
Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem a opačně.  
Vlaky Os 6017, Os 6016, Os 6018 jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Mladá 
Boleslav hlavní nádraží - Bělá pod Bezdězem a opačně.  
Vlak Os 6019 je nahrazen náhradní autobusovou dopravou v úseku Bělá pod Bezdězem - Mladá 
Boleslav město.  
Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout cca 10-15 minut.  
13. - 24. 9. 2019  
Vlaky R 1102, R 1111, Os 6019, Os 6016, Os 6021, R 1100 a Os 6018 jsou nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou v úseku Bělá pod Bezdězem - Česká Lípa hlavní nádraží a opačně.  
Vlaky Os 6070 a Os 6071 jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Doksy - Česká 
Lípa hlavní nádraží a opačně.  
Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout cca 10-15 minut.  
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:  
12. 9. 2019  
Mladá Boleslav město - v areálu autobusového nádraží - stanoviště 1  
Mladá Boleslav hlavní nádraží - před staniční budovou  
Bakov nad Jizerou -  před staniční budovou  
Malá Bělá - na silnici II/276 na autobusové zastávce "Bakov nad Jizerou, Malá Bělá, mlýn"  
Bělá pod Bezdězem zastávka - na silnici II/276 na autobusové zastávce "Bělá pod 
Bezdězem,,papírny"  
Bělá pod Bezdězem - v Nádražní ulici na autobusové zastávce "Bělá pod Bezdězem,,žel.st."  
 
13. - 24. 9. 2019  
Bělá pod Bezdězem - v Nádražní ulici na autobusové zastávce "Bělá pod Bezdězem,,žel.st."  
Bělá pod Bezdězem město - na náměstí na autobusové zastávce "Bělá pod Bezdězem,,nám." 
(stanoviště 1)  
Bezděz - na silnici I/38 na autobusové zastávce "Bezděz,,rozc.1.5"  
Okna - místní komunikace před staniční budovou  
Doksy - na parkovišti ve Valdštejnské ulici (nad staniční budovou)  
Staré Splavy - na silnici I/38 na autobusové zastávce "Doksy, Staré Splavy, hl.sil."  
Jestřebí - na silnici III/26832 na autobusové zastávce "Provodín,,škola"  
Srní u České Lípy - na silnici III/26832 na autobusové zastávce "Provodín, Srní u Č. Lípy"  
Česká Lípa hlavní nádraží - v Bulharské ulici před novou staniční budovou  
 
 
U všech vlaků nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v 
jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku", "Přeprava spoluzavazadel" a 
"Úschova během přepravy". Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu 
náhradní dopravy.  
 
Za případné komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.  
 


