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Výlukový jízdní řád  
 

Platný 15., 16., 22. a 23. května 2021 
 



 292 Jeseník – Mikulovice (– Krnov) a zpět IDSOK Mikulovice – Šumperk 
  23651 

   
 

km
  

SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  23660 
    

 

       

  7 54  Jeseník 31  18 42  
    Jeseník, sídliště (bus zastávka)  18 38  
  8 03 66

  
Česká Ves 31,32  18 34  

  8 04 67
  

Česká Ves bazén 32  18 32  
  8 09 71

  
Písečná 32   18 27  

  8 10   Písečná 32  18 26  
  8 12 72

  
Hradec-Nová Ves 32  18 21  

  8 21 76
  

Mikulovice 297 33   18 11  

  8 21  Mikulovice 297 33  18 10  
  123

  
Krnov 310 90,103    

Do stanice Zlaté Hory   Ze stanice Zlaté Hory  

 jede v  a 
 spoj zastavuje pouze pro výstup 
 náhradní autobusová doprava
 přeprava jízdních kol není zajištěna
      Autobusová zastávka “Jeseník, sídliště” – tarifně patří pod železniční tarifní bod “Jeseník”. Cestující jedoucí ze zastávky Česká Ves na autobusovou zastávku 

„Jeseník, sídliště“ budou odbaveni jako do ŽST Jeseník.  
 

  297  Mikulovice - Zlaté Hory a zpět IDSOK 
 23651 
   

  23653 
   

  23657 
   

  23659 
   

km
  

Vlak       SŽDC, státní organizace / Vlak 
                         ČD, a.s. 

km
  

 23652 
   

  23654 
   

  23658 
   

  23660 
   

Jeseník        Ze stanice Do stanice        Jeseník 

 8 24   9 52   13 52   17 52 0
  

Mikulovice 292 33  9
  

 9 41   12 12   16 12   18 10 
 8 31   9 59   13 59   17 59 4

  
Ondřejovice 30,33 5

  
 9 33   12 04   16 04   18 03 

 8 33   10 01   14 01   18 01 6
  

Ondřejovice zastávka 30 3
  

 9 31   12 02   16 02   18 01 
 8 39   10 07   14 07   18 07 9

  
Zlaté Hory 30  0

  
 9 26   11 57   15 57   17 56 

 jede v  a 
 spoj zastavuje pouze pro výstup 
 náhradní autobusová doprava

 přeprava jízdních kol není zajištěna 
  

 
Vážení cestující,  
provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v 
úseku Mikulovice – Zlaté Hory na trati 297 Mikulovice – Zlaté Hory. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit 
k následujícím opatřením: 
 
O víkendu a státním svátku budou vlaky Os 23651 a Os 23660 nahrazeny autobusy v úseku Jeseník - Mikulovice – 
Zlaté Hory.  
 
Ostatní vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou podle výlukového 
jízdního řádu pro trať 292 v úseku Jeseník – Krnov. 
 
Zastávky ND:  
Jeseník – autobusová zastávka „Jeseník, žel.st.“(u nádražní budovy), autobusová zastávka „Jeseník, sídliště“(pouze 
pro výstup) | Česká Ves – autobusová zastávka „Česká Ves, obecní úřad“ (na hlavní silnici)| Česká Ves bazén – 
autobusová zastávka „Česká Ves, Krytý bazén-Řetězárna“ (na hlavní silnici)| Písečná – autobusová zastávka „Písečná, 
kino“ | Hradec-Nová Ves – autobusová zastávka „Hradec-Nová Ves, žel.st.“ (na hlavní silnici) | Mikulovice – před 
nádražní budovou | Ondřejovice – na hlavní silnici u zastávky | Ondřejovice zastávka – na hlavní silnici, autobusová 
zastávka „Zlaté Hory, Ondřejovice, rest.“| Zlaté Hory – před nádražní budovou  
 
Upozornění pro cestující: 
Nástup cestujících do autobusů náhradní dopravy je umožněn pouze předními dveřmi. 
Cestující jsou povinni se prokázat platným jízdním dokladem. 
Ve vybraných autobusových spojích náhradní dopravy budou cestující z neobsazených zastávek odbaveni u řidiče ND jízdním 
dokladem dle zvláštního ceníku 2 G tarifu TR 10. Jízdné dle tohoto ceníku nelze kombinovat s jízdným IDS. 

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, nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 221 111 122, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti 
Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky. 
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