
 

 

Výlukový jízdní řád 
platný o nocích 28./29. a 29./30 listopadu 2020 vždy od 21:50 do 3:00 hod.   

 

Omlouváme se Vám za komplikace vzniklé p ři cestování a d ěkujeme za pochopení 
České dráhy, a.s., tel: +420 221 111 122, www.cd.cz,  e-mail: info@cd.cz 

210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, Vrané nad Vltavou – Dob říš a zpět 
 Vlak  10645 

 a c 
 10647 
  

 10649 
 a c 

  10643 
 

 

 Ze stanice       
Praha hl.n. a hP  z  21 54  22 54  0 30  $( 2 32  
Praha -Libeň  /  22 00  23 00  0 36  n 2 38  
Praha -Libeň  ¢  22 01  23 01  0 37  n 2 39  
Praha -Vršovice hP ¢ /  n¢¢  n¢¢  n¢¢  n n¢¢  
Praha -Vršovice hP  z  n¢¢  n¢¢  n¢¢  n n¢¢  
Praha-Kačerov hP   n¢¢  n¢¢  n¢¢  n n¢¢  
Praha-Krč hP ¢ /  22 14  23 14  0 54  $( 2 52  
 Vlak  2027 

 a c 
 9025 
  

 2001 
 a c +! 

  9049 
 

 

Praha-Krč hP ] 22 07 ] 23 07 ] 0 41  $( ] 2 42  
 Do stanice Dobříš Čerčany Dobříš  Čerčany  
 

 Vlak   2070 
 a c 

 9074 
 a c 

 9026 
 a c 

 9048  

 Ze stanice  Dobříš Čerčany Čerčany Čerčany  
Praha-Krč hP /  $( 21 52 $( 22 52  23 52 $( 2 02  
 Vlak   10652 

 a c 
 10654 
 a c 

 10648 
 a c 

 10650  

Praha-Krč hP   $( 21 52 $( 22 52  23 52 $( 2 03  
Praha-Kačerov hP  /  n n¢¢ n n¢¢  n¢¢ n n¢¢  
Praha -Vršovice hP  /  n n¢¢ n n¢¢  n¢¢ n n¢¢  
Praha -Vršovice hP ¢ z  n n¢¢ n n¢¢  n¢¢ n n¢¢  
Praha -Libeň  /  n 22 10 n 23 10  0 08 n 2 18  
Praha -Libeň  ¢  n m¢¢ n m¢¢  m¢¢ n m¢¢  
Praha hl.n. a hP L7  /  $( 22 16 $( 23 17  0 15 $( 2 25  
 Do stanice       

 

$( jede v E a � +! 2001 / 9031 f Praha hl.n. – Čerčany ] zpoždění 5 až 10 minut 

Vážení cestující, 

provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že o nocích 28./29. a 29./30 listopadu 2020 vždy od 21:50 do 3: 00 hod.  
prob ěhne výluka v rámci modernizace železni čního uzlu Praha-Vršovice na trati 210 Praha – Vrané nad  Vltavou – Čerčany, 
Vrané nad Vltavou – Dob říš. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí p řijmout níže uvedená opat ření. 

Po dobu výluky je doprava v úseku Praha hlavní nádraž í – Praha-Kr č organizována výhradn ě podle výlukového jízdního řádu. 

Vlaky  Os 2027, Os 9025 a Os 2001 v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Kr č jedou pod novým číslem odklonem mimo stanici 
Praha-Vršovice a zastávku Praha-Ka čerov . Na odklonové trase vlaky náhradn ě zastavují ve stanici Praha-Libe ň. Cestující pro 
jízdu do neobsluhovaných zastávek využijí služeb MH D. Za úsekem s výlukou se u odklon ěných vlak ů očekává navýšení 
zpožd ění asi o 10 až 20 minut. 

Vlaky Os 2070, Os 9074 a Os 9026 v úseku Praha-Kr č – Praha hlavní nádraží  jedou pod novým číslem odklonem mimo 
zastávku Praha-Kačerov a stanici Praha-Vršovice . Na odklonové trase vlaky náhradn ě zastavují ve stanici Praha-Libe ň. 
Cestující pro jízdu do neobsluhovaných zastávek vyu žijí služeb MHD. 

Vlaky Os 9048 a Os 9049 jsou vlivem vládních opat ření odřeknuty bez náhrady. 

U vlaku Os 2000 se na odjezdu ze stanice Praha-Vršovice očekává zpožd ění asi 5 až 10 minut. 

Za úsekem s výlukou se u vlak ů očekává navýšení zpožd ění asi o 5 až 10 minut. 

Údaje o vlacích odchylné od pravidelného jízdního řádu jsou uvedeny modrou barvou. 

Vlaky zde neuvedené jedou bez omezení tímto výlukový m jízdním řádem. 

V úseku Vrané nad Vltavou – Jílové u Prahy soub ěžně probíhá výluka s organizací dopravy podle výlukové ho jízdního řádu. 

Pro aktuální informace týkající se p řípadné redukce dopravy v souvislosti s onemocn ěním COVID-19 prosím navštivte 
www.cd.cz. D ěkujeme. 

Možné využití linek MHD v rámci výluky: 
Cestující ze/do stanice Praha-Kr č do/ze zastávky Praha-Ka čerov mohou využít BUS č. 117, 121 a 203 ze/do zastávky „Nádraží Kr č“ do zastávky 
„Poliklinika Bud ějovická“ a zde p řestoupit na metro linky „C“ do/ze stanice „Ka čerov“ (pot řebná doba pro cestu cca 30 minut), po ukon čení denního 
provozu pak BUS č. 910 ze/do zastávky „Zálesí“(cca 500 m od železni ční stanice ulicí Sulickou, Pod Viš ňovkou a Štúrova) do/ze zastávky „Ka čerov“ 
(pot řebná doba pro cestu cca 30 minut). 
Cestující ze/do stanice Praha-Kr č do/ze stanice Praha-Vršovice mohou využít pravidel né vlakové spoje do/ze stanice Praha hlavní nádraží  a zde 
přestoupit na vlakový spoj jedoucí do/ze stanice Prah a-Krč odklonovu trasou. 
Cestující ze/do stanice Praha-Kr č do/ze stanice Praha hl. n. mohou využít BUS č. 117, 121 a 203 ze/do zastávky „Nádraží Kr č“ do zastávky „Poliklinika 
Budějovická“ a zde p řestoupit metro linky „C“ do/ze stanice „Hlavní nádr aží“ (pot řebná doba pro cestu cca 30 minut), po ukon čení denního provozu 
pak BUS č. 904 nebo 910 ze/do zastávky „Zálesí“(cca 500 m od  železniční stanice ulicí Sulickou, Pod Viš ňovkou a Štúrova) do/ze zastávky 
„I.P.Pavlova“ a zde p řestoupit na BUS č. 905 nebo 911 do/ze zastávky „Hlavní nádraží“ (pot řebná doba pro cestu cca 50 minut). 
Cestující ze/do zastávky Praha-Ka čerov do/ze stanice Praha hl. n. mohou využít metro linky „C“ ze/do stanice „Ka čerov“ do/ze stanice „Hlavní nádraží“ 
(pot řebná doba pro cestu cca 20 minut), po ukon čení provozu metra pak BUS č. 910 ze/do zastávky „Ka čerov“ do/ze zastávky „I.P.Pavlova“ a zde 
přestoupit na BUS č. 911 do/ze zastávky „Hlavní nádraží“ (pot řebná doba pro cestu cca 40 minut). 
Cestující ze/do zastávky Praha-Ka čerov do/ze stanice Praha-Vršovice mohou využít metr o linky „C“ ze/do stanice „Ka čerov“ do/ze stanice „Hlavní 
nádraží“ a následn ě pravidelné vlakové spoje do/ze stanice Praha-Vršov ice, nebo metro linky „C“ do/ze zastávky „Pražského  Povstání“ a zde p řestup 
na bus č. 193 do/ze zastávky „Nádraží Vršovice“ (pot řebná doba pro cestu cca 30 minut), po ukon čení provozu metra pak BUS č. 910 ze/do zastávky 
„Ka čerov“ do/ze zastávky „I.P.Pavlova“ a zde p řestoupit na BUS č. 911 do/ze zastávky „Hlavní nádraží“, zde p řestoupit na pravidelné vlakové spoje 
nebo TRAM č. 95 ze/do zastávky „Hlavní nádraží“ do/ze zastávky  „Nádraží Vršovice“ (pot řebná doba pro cestu cca 60 minut). 

Jízdenky MHD pro jízdu v úseku Praha-Kr č – Praha-Kačerov – Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží a zp ět jsou k dispozici: 
· v osobní pokladn ě Praha hlavní nádraží. 
· u vlakové čety osobních vlak ů jedoucích odklonem. 

Tarifní výjimka: 
Cestující ze/do sm ěru Praha-Kr č jedoucí odklonovým vlakem p řes Prahu-Libe ň do/ze stanice Praha hl. n. nebo Praha-Vršovice ned oplácejí rozdíl 
jízdného. 
Cestující ze/do sm ěru Praha-Kr č jedoucí do/ze stanice Praha-Libe ň bude odbaven jako do/ze stanice Praha-Vršovice. 


