
JSOU DOTČENY LINKY: 

Uzavírka silnice I/13 u Markvartic 

402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín 

422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice-Česká Kamenice-Kunratice 

436 Děčín-Dobrná-Huntířov-Srbská Kamenice-Jetřichovice,Vysoká Lípa 

NÁHRADNÍ OPATŘENÍ: 

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P2600 u Markvartic dochází v 

termínu 14. 5. 2018 od 8:00 hod do 16. 5. 2018 do 22:00 nepřetržitě k úplné 

uzavírce silnice I/13.  

 

Výlukové opatření pro linku 402: 

Spoje budou vedeny z České Kamenice do Markvartic, kde se budou otáčet, a 

dále po objízdné trase do Nové Olešky, Ludvíkovic a dále do Děčína. Linka 

mimořádně obslouží zastávku Huntířov,Nová Oleška,rozc. a místo zastávky 

Ludvíkovice bude náhradní zastávkou Ludvíkovice,rozc. V úseku Česká 

Kamenice – Varnsdorf zůstávají zachovány časy dle stávajícího jízdního řádu, ve 

zbylém úseku do/z Děčína dochází k časovým posunům a u ranních spojů, kde 

kvůli prodloužení jízdní doby není možné zachovat obraty v Děčíně, budou tyto 

zkráceny do zastávky Myslbekova. K dalšímu přesunu po městě je možné 

využít integrovanou MHD Děčín. V pondělí ráno 14. 5. do 8:00 hod zůstává v 

platnosti standartní jízdní řád linky a všechny spoje ještě začínají, resp. 

končí v Děčíně na hlavním nádraží! 

 

Výlukové opatření pro linku 422 platné ve dnech 15. 5. a 16. 5.: 

Spoj běžně začínající v Huntířově v 7:17 bude drobně posunut na dřívější polohu 

a bude veden do Markvartic po objízdné trase přes Dobrnou a Benešov nad 

Ploučnicí a dále po své trase do České Kamenice. Spoj vyčká na příjezd linky 

436 ze Staré Olešky a odjíždí ihned po přestupu cestujících v 7:07.  

Spoj začínající v 6:15 v České Kamenici pojede po objízdné trase přes Srbskou 

Kamenici do Ludvíkovic. Spoj neobslouží zastávky Markvartice a Huntířov. 

Spoj začínající v 7:21 v Kunraticích bude veden z Markvartic po objízdné trase 

přes Srbskou Kamenici a Ludvíkovice do Huntířova, odtud dále jako spoj linky 

436 do Dobrné a Děčína. 
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Uzavírka silnice I/13 u Markvartic 

NÁHRADNÍ OPATŘENÍ: 

Výlukové opatření pro linku 436 platné ve dnech 15. 5. a 16. 5.: 

Linka bude vedena po objízdné trase přes Ludvíkovice a Srbskou Kamenici do 

Jetřichovic a Vysoké Lípy. Linka nebude obsluhovat zastávku Markvartice.  

Spoj začínající v 6:44 ve Staré Olešce pojede přes Ludvíkovice do Huntířova a 

vynechá Srbskou Kamenici. Z Huntířova pokračuje dále po své trase do 

Děčína. 

Spoj začínající v 6:48 v Děčíně bude veden z Děčína přímo do Huntířova a 

vynechá všechny zastávky v úseku Děčín,Nářadí až Huntířov,kostel. Spoj bude 

následně pokračovat jako linka 422 a obslouží zastávky v Dobrné (v opačném 

pořadí oproti běžnému jízdnímu řádu linky 436) a přes Benešov nad Ploučnicí 

pojede do Markvartic a dále do České Kamenice.  

Spoj začínající běžně v 6:28 v Huntířově bude veden z České Kamenice přes 

Novou Olešku a Ludvíkovice přímo do Děčína a zastávku Huntířov neobslouží. 

 

Doprava dětí do školy v Markvarticích ve dnech 15. 5. a 16. 5.: 

Ze Staré Olešky stejným způsobem jako dosud v 6:44 linkou 436 s následným 

přestupem v Huntířově na linku 422 (ta vyčká na dojezd předmětného spoje). 

Vzhledem k délce objízdné trasy se dá očekávat jeho příjezd do Markvartic v cca 

7:40.  

Z Huntířova dopravou zajištěnou zhotovitelem stavby označenou jako 

NÁHRADNÍ SPOJ HUNTÍŘOV-MARKVARTICE z Huntířova s odjezdem v 6:50 

ze zastávky Huntířov před obecním úřadem. Tato doprava zastaví ve všech 

zastávkách v Huntířově a Dobrné.  

Doprava dětí ze školy v Markvarticích ve dnech 14. 5. – 16. 5.: 

Do Staré Olešky spoji linky 402 do zastávky Huntířov,Nová Oleška,rozc. s 

následným přestupem na náhradní vozidlo X436 se stávajícími odjezdy v 14:22 a 

15:22 

Do Huntířova dopravou zajištěnou zhotovitelem stavby označenou jako 

NÁHRADNÍ SPOJ HUNTÍŘOV-MARKVARTICE ze zastávky Markvartice s 

odjezdy v 12:50, 13:50, 14:50 a 15:50, tato doprava zastaví ve všech zastávkách 

v Dobrné a Huntířově.  
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