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Výlukový jízdní řád  
120 Praha - Kladno 

 

platný v W   22. srpna až 1. zá ří 2017 

 

 � 

Výlukový jízdní řád  
 

platný v E a �   26., 27. srpna a 2. a 3. zá ří 2017 (3.9. končí výluka ve 14:30 hod. vlak Os 9822 ješt ě bude nahrazen autobusem)  

 
Vážení cestující, z důvodu výluky v úseku Praha-Bubny – Hostivice je výše uvedených dnech vyloučen provoz vlaků a v úseku Praha-Hradčanská resp. Praha-Vltavská – Hostivice bude zavedena náhradní autobusová doprava, 
autobusy pojedou dle výlukového jízdního řádu. V těchto dnech v úseku Praha – Hostivice neplatí výlukový jízdní řád platný od 4.7.2017, 1879, 1881 a 1885 pojedou ze stanice Hostivice do stanice Praha-Zličín, odkud 
mohou cestující dále pokračovat ihned navazujícími vlaky do stanice Praha-Smíchov severní nástupiště / Praha hl.n. nebo využít tramvajové linky č. 9, 10, 16 se zastávky Sídliště Řepy do zastávky Anděl. 
Cestující obdrží jízdenku ČD na MHD ve všech vlacích ČD a ve všech stanicích zaintegrovaných do PID a to na vyžádání s platností 30 nebo 90 minut (jízdenka platí jen ve stejný den), jízdenka MHD je platná 
jen v den konání výluky a v uvedených trasách náhradní dopravy. Cestující s jízdenkou dále do Prahy mohou využít vlaky 1879, 1881 a 1885 v úseku Hostivice - Praha-Zličín bez doplatku jízdného. Od vlaků 
1879, 1881 a 1885 není zajištění náhradní doprava ze stanice Hostivice do zastávky Hradčanská. Jízdní řád vlaků do stanice Zličín Sp 1879 Hostivice 5.55 - Praha-Zličín 6.01, Sp 1881 Hostivice 6.55 - Praha-
Zličín 7.01, Sp 1885 Hostivice 8.04 - Praha-Zličín 8.10. (. Zastávky náhradní dopravy: Praha hl. n. - nástupní zastávka linky AE, Praha-Bubny, Vltavská - zastávka BUS MHD Vltavská přímo u stanice metra Vltavská, Praha-

Dejvice - Praha, Hradčanská - směr Hostivice - nástupní zastávka MHD, Praha, Hradčanská - směr Vltavská - výstupní zastávka MHD a Praha, Kafkova - zastávka MHD, Praha-Veleslavín - Nádraží Veleslavín - směr Hostivice - v ul. 

Evropské cca. 50 metrů za křiž. s ul. Veleslavínskou a Vokovickou, Nádraží Veleslavín - směr Vltavská v ul. Evropské před křiž. s ul. Veleslavínskou (občasná výstupní), Praha-Ruzyně - v zastávce MHD "Nádraží Ruzyně" u ul. Drnovské 

(oba směry), Hostivice - vedle nádražní budovy.   

České dráhy, a.s., se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení. 


