
 
 
 

    
Na základě požadavku Správy železniční dopravní cesty, s.o. se ve dnech 

 

od 27. - 31. března 2010, 7.10 – 18.05 hod. 
 

 bude  konat denní  výluka traťové koleje (trať č. 291 a 292) mezi stanicemi 
 

Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě ---- Šumperk   Šumperk   Šumperk   Šumperk      
((((----    Ruda nad Moravou)Ruda nad Moravou)Ruda nad Moravou)Ruda nad Moravou)    
 

NáhrNáhrNáhrNáhradní autobusová dopravaadní autobusová dopravaadní autobusová dopravaadní autobusová doprava        ¬ bude zajištěna v traťovém úseku: bude zajištěna v traťovém úseku: bude zajištěna v traťovém úseku: bude zajištěna v traťovém úseku:    
    

Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě –––– Šumperk  Šumperk  Šumperk  Šumperk u vlaků č.:    3704, 1647, 3706, 13006, 13008, 3708, 13010, 

13012, 3710, 3712, 933,3714, 13014, 3310, 13016, 3716, 13018, 3718, 

Šumperk Šumperk Šumperk Šumperk –––– Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě u vlaků č.:    3737, 13005, 3739, 13007, 932, 3741, 3743, 3745, 

13009, 3747, 13011,13013, 3751, 936, 13015, 3753,3755    – po ukončení výluky v E a X  je vlak 

nahrazený NAD  

Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě –––– Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou u vlaků č.:    1401, 903, 1701, 1703, 901, 

Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou –––– Zábřeh na Zábřeh na Zábřeh na Zábřeh na Moravě Moravě Moravě Moravě u vlaků č.:    900, 1700, 1702, 902, 1704, 1706. 

    
eeee Stanoviště autobusů NAD : Stanoviště autobusů NAD : Stanoviště autobusů NAD : Stanoviště autobusů NAD : 

ŽST  ŠumperkŽST  ŠumperkŽST  ŠumperkŽST  Šumperk - před nádražní budovou vpravo 

ŽST  BludovŽST  BludovŽST  BludovŽST  Bludov - před nádražní budovou 

ŽST  Postřelmov ŽST  Postřelmov ŽST  Postřelmov ŽST  Postřelmov  - u  nádražní budovy 

zast. Zábřeh na Moravě zastávka zast. Zábřeh na Moravě zastávka zast. Zábřeh na Moravě zastávka zast. Zábřeh na Moravě zastávka  - na parkovišti u Motelu (u zastávky) 

ŽST  Zábřeh na Moravě ŽST  Zábřeh na Moravě ŽST  Zábřeh na Moravě ŽST  Zábřeh na Moravě  - před nádraží budovou 

ŽST  Ruda nad Moravou ŽST  Ruda nad Moravou ŽST  Ruda nad Moravou ŽST  Ruda nad Moravou  - před nádraží budovou vlevo 

 

� Služba  úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo Služba  úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo Služba  úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo Služba  úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo    se při výluce trati  Zábřeh   Zábřeh   Zábřeh   Zábřeh 
na Moravě na Moravě na Moravě na Moravě ---- Bludov  Bludov  Bludov  Bludov ---- Šumperk poskytuje u vlaků R a Sp. Šumperk poskytuje u vlaků R a Sp. Šumperk poskytuje u vlaků R a Sp. Šumperk poskytuje u vlaků R a Sp.    
 

wwww    ----    do označených vozůdo označených vozůdo označených vozůdo označených vozů nebude možné během výluky Zábřeh na Moravě  nebude možné během výluky Zábřeh na Moravě  nebude možné během výluky Zábřeh na Moravě  nebude možné během výluky Zábřeh na Moravě –––– Šumperk ( Šumperk ( Šumperk ( Šumperk (---- Ruda nad  Ruda nad  Ruda nad  Ruda nad 
MoravoMoravoMoravoMoravou) u) u) u) uuuu  u vlaků R zakoupit místenku. u vlaků R zakoupit místenku. u vlaků R zakoupit místenku. u vlaků R zakoupit místenku.    
    
 
 
 



 
 
 
 
 
x vozy nebo oddíly vyhrazené pro cestující svozy nebo oddíly vyhrazené pro cestující svozy nebo oddíly vyhrazené pro cestující svozy nebo oddíly vyhrazené pro cestující s    dětmi dodětmi dodětmi dodětmi do 10 let 10 let 10 let 10 let    v  úseku Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě –––– Šumperk  Šumperk  Šumperk  Šumperk     
((((---- Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou))))     během výluky  nebudou zařazenynebudou zařazenynebudou zařazenynebudou zařazeny .  
 

 

aaaa    Přepravu  invalidů Přepravu  invalidů Přepravu  invalidů Přepravu  invalidů  v v v v    úseku trati  Zábřeh na Moravě  úseku trati  Zábřeh na Moravě  úseku trati  Zábřeh na Moravě  úseku trati  Zábřeh na Moravě  ----Šumperk (Šumperk (Šumperk (Šumperk (---- Ruda nad Moravou) během výluky  Ruda nad Moravou) během výluky  Ruda nad Moravou) během výluky  Ruda nad Moravou) během výluky 
není možné realizovat.není možné realizovat.není možné realizovat.není možné realizovat.    
    
Malé zásilky, kočárky a jízdní kola je možno do vyčerpání kapacity přepravit jako spoluzavazadla 
v autobusech NAD.  
 
Informace o výlukách na síti Správy železniční dopravní cesty, s.o.(vč. informací o organizaci dopravy po dobu 
výluk) naleznete na www.cd.cz ve složce „ČD on-line – omezení provozu“.  

 
Veškeré informace o osobní dopravě obdržíte na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 840 112 113, 
 e-mail: info@cd.cz   

 
    

Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou při výlukových 
činnostech vzniknout. 

 
                                                            JUDr. Mgr. Petr  Holánek  v.r. 

                                                                                     ředitel – Krajské centrum osobní dopravy Olomouc, ČD, a.s.    

    
 


