
 

 

Výlukový jízdní řád 
platný dne 11. prosince 2020  od 5:25 do 23:20 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    10405 

 a c K 
 10407   

 Ze stanice       
Praha hl.n. a hP  z    20 54  22 54   
Praha -Vršovice hP ¢ /    21 04  23 04   
 Do stanice   Čerčany Čerčany   
 

 Vlak   10406 
 a c  

 10408 
 a c  

 10412  10414 
 a c  

 

 Ze stanice  Čerčany Dobříš Čerčany Dobříš  
Praha -Vršovice hP ¢ z   18 59  20 29  21 59  22 59  
Praha hl.n. a hP L7  /   19 13  20 43  22 16  23 15  
 Do stanice       

Vážení cestující, 

provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že dne 11. prosince 2020 od 5:25 do 23:20 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 na trati 210 v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice organizována výhradn ě podle 
výlukového jízdního řádu. 

Vlaky  Os 9023 a Os 9025 v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice jedou pod novým číslem odklonem po jiné trati. 
Za úsekem s výlukou se u odklon ěného vlaku o čekává navýšení zpožd ění asi o 10 až 15 minut. 

Vlaky Os 9020, Os 2024, Os 9024 a Os 2026 v úseku Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží  jedou pod novým číslem odklonem 
po jiné trati. 

Vlaky Os 9000, Os 9002, Os 2006, Os 2008, Os 2010, Os 201 2, Os 2014, Os 9016, Os 9018, Os 9001, Os 9003, Os 9005, Os 2009, 
Os 2011, Os 9011, Os 2013, Os 2017, Os 2021 a Os 20 23 v úseku Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží jsou odřeknuty 
bez náhrady. Cestující použijí ostatních vlakových spoj ů, pop ř. využijí služeb MHD. Jízdenky MHD pro jízdu v úsek u Praha-
Vršovice – Praha hlavní nádraží jsou k dispozici v os obní pokladn ě ve stanici Praha hlavní nádraží a u vlakové čety osobních 
vlaků jedoucích odklonem. 

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. 

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

 

 

Výlukový jízdní řád 
platný dne 12. prosince 2020  od 6:55 do 15:30 hod. 

 
 

210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, Vrané nad Vltavou – Dob říš a zpět 
 Vlak   10416 

 a c  
 10418 
 a c  

             

 Ze stanice  Dobříš Čerčany              
Praha -Vršovice hP ¢ z   8 29  9 59              
Praha hl.n. a hP L7  /   8 51  10 13              
 Do stanice                 

Vážení cestující, 

provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že dne 12. prosince 2020 od 6:55 do 15:30 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 na trati 210 v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice organizována výhradn ě podle 
výlukového jízdního řádu. 

Vlaky  Os 2006 a Os 9056 v úseku Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží  jedou pod novým číslem odklonem po jiné trati. 

Vlaky Os 9052, Os 2010, Os 2058, Os 2060, Os 2007, Os 906 3, Os 2057 a Os 2015 v úseku Praha-Vršovice – Praha hlavní 
nádraží jsou odřeknuty bez náhrady. Cestující použijí ostatních vlakových spoj ů, pop ř. využijí služeb MHD. Jízdenky MHD 
pro jízdu v úseku Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraž í jsou k dispozici v osobní pokladn ě ve stanici Praha hlavní nádraží 
a u vlakové čety osobních vlak ů jedoucích odklonem.  

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. 

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


