Výlukový jízdní řád
Platí v nocích od 12./13.3. 2021 do 14./15.5. 2021
 170 + 171 Praha - Beroun
7 Praha – Beroun (XS7 Praha – Řevnice)
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Uzávěrka dat: 3.3.2021
Případné změny po uzávěrce na www.cd.cz a www.pid.cz

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování

Výlukový jízdní řád
Platí v nocích od 12./13.3. 2021 do 14./15.5. 2021
 170 + 171 Beroun - Praha
7 Beroun - Praha (XS7 Řevnice - Praha)
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Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování

Výlukový jízdní řád
Platí v nocích od 12./13.3. 2021 do 14./15.5. 2021

S7 | PRAHA HL.N. – ŘEVNICE - BEROUN

Ex6 – R16 | PRAHA HL.N. - BEROUN

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic informuje, že v nocích od 12./13.3.
2021 do 14./15.5. 2021proběhnou noční výluky na trati 171 v úseku
Praha hl.n. – (Dobřichovice) – Řevnice a opačně.
Dopravce České dráhy, a. s. zavede náhradní autobusovou dopravu XS7
v úseku Praha – Řevnice a opačně dle tohoto výlukového řádu.
Ve stanici Řevnice je přestup mezi vlakem do/z Berouna a autobusem.
Ve stanici Dobřichovice se nepřestupuje mezi vlakem a autobusem!
Do/ze zastávek Černošice-Mokropsy, žel. zast., Dobřichovice, nádraží
a Všenory, žel. zastávka je nutno přestoupit do jiného autobusu
v zastávce Černošice, žel. zast.
Zastávka Praha-Velká Chuchle je trvale přesunuta do zastávky Dostihová
(v ul. Strakonická u křiž. s ul. Dostihová). Zastávka je na znamení.

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic informuje, že v nocích od 12./13.3. 2021 do
14./15.5. 2021proběhnou noční výluky na trati 170 v úseku Praha hl.n. – Beroun
a opačně.
Dopravce České dráhy, a. s. zavede náhradní autobusovou dopravu XR 16 v úseku
Praha – Beroun a opačně dle tohoto výlukového řádu. Autobusem jsou nahrazeny
večer rychlíky R750 a R779.
V souvislosti s epidemickou situací a nižší mobilitou obyvatel jsou do odvolání zrušeny
některé dálkové a regionální vlaky Českých drah:
Takto označené spoje  ve výlukovém jízdním řádu dočasně nejedou z důvodu
redukce a není za ně ani zavedena náhradní autobusová doprava.
Více informací: https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu nebo
https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-koronavirus-jaro

Přeprava jízdních kol není možná.
Tento výlukový jízdní řád obsahuje pouze vlaky dotčené výlukou .

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MŮŽE BÝT V DOBĚ SVÉ PLATNOSTI ZMĚNĚN, NAPŘ.:
PŘI ZAVEDENÍ DOČASNĚ ODŘEKNUTÝCH VLAKŮ, V PŘÍPADĚ ZMĚN STAVEBNÍCH PRACÍ
NA TRATI, V PŘÍPADĚ ZAVEDENÝCH SILNIČNÍCH UZAVÍREK (APOD.).
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Výlukový jízdní řád
Platí v nocích od 12./13.3. 2021 do 14./15.5. 2021
před nádrážní budovou v ulici Wilsonova, prostor zastávek AE (stanoviště E)
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Hlavni-nadrazi.png
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