
Vážené dámy a pánové, 
 
od 05. do 09.03.2018, vždy od 6:55 do 16:40 hod., denní výluka Hrádek nad Nisou – 
Chrastava z důvodu kácení a výřezu stromů. Vlaky linek RE2 Dresden – Zittau – Liberec 
a L7 Seifhennersdorf – / Rybniště – Zittau – Liberec budou na tomto traťovém úseku 
nahrazeny autobusy. 
Náhradní autobusová doprava pro vlaky, které začnou v Hrádku n.N., jede zpravidla dřív ze 
stanice Hrádek n.N. 
Pro vlaky ve/ze směru Varnsdorf – Zittau jede zpravidla přímý a zastávkový autobus z tím, že 
nemůžeme zachovat všechny spojení z Varnsdorfu do Chotyně a Bílýho Kostela a zpět. 
 
Od 12. do 16.03.2018, vždy od 7:15 do 17:05 hod., denní výluka Chrastava – 
Liberec z důvodu kácení a výřezu stromů. Vlaky linek L7 Seifhennersdorf – / Rybniště – 
Zittau – Liberec a RE2 Dersden Hbf – Zittau – Liberec budou na tomto traťovém úseku 
nahrazeny autobusy. Autobusy neobsluhují zastávky Machnín hrad a Machnín. Jako náhrada 
slouží zastávka Liberec-Bedřichovka na rychlostní silnici. 

 Zastávku Chrastava-Andělská Hora obsluhuje mikrobus. U nádraží Chrastava se koná 
přestup do autobusu do Liberce nebo do vlaku směr Hrádek nad Nisou. Dejte, 
prosím, pozor na dřívější odjezdy mikrobusu ze zastávky Chrastava-Andělská Hora. 
V 7:09 hod. je nutné, nastoupit na zastávce Chrastava-Andělská Hora do vlaku ve 
směru Hrádek nad Nisou – Seifhennersdorf pro přestup v Chrastavě do autobusu do 
Liberce. 
V 16:14 hod. a 16:44 hod. z Chrastavy jede normální autobus do Andělské Hory.  

 V autobusech je přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol, možná pouze 
v omezeném rozsahu. V mikrobusu je přeprava jízdních kol vyloučena. 

Zastávky náhradní autobusové dopravy: 
Hrádek nad Nisou: před staniční budovou 
Hrádek nad Nisou u mostu: autobusová zastávka v Doníně (není nástup ve směru Zittau 
– Varndorf) 
Chotyně u mostu: autobusová zastávka na druhé straně Nisy 
Bílý Kostel: autobusová zastávka „žel. zastávka” 
Bílý Kostel škola: autobusová zastávka 
Bílý Kostel křižovatka: autobusová zastávka 
Chrastava: autobusová zastávka u staniční budovy 
Chrstava-Andělská Hora: přímo u železniční zastávky 
Liberec-Bedřichovka: autobusová zastávka na rychlostní silnici 
Liberec: před staniční budovou 
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