210 - PRAHA HL.N. - ČERČANY

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - PRAHA-KRČ
21.1. a 22.1. 7:15 - 17:45
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve výše uvedeném termínu
proběhne v úseku Praha hlavní nádraží - Praha-Krč na trati 210 - Praha hl.n. - Čerčany výluka. Dopravce
České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Vlaky Os 2004, Os 9006, Os 2006, Os 2040, Os 2008, Os 9008, Os 2010, Os 9010, Os 2012, Os 9012, Os
2014, Os 9014, Os 2016, Os 9016 a Os 2018 trati 210 v úseku Praha-Krč – Praha hlavní nádraží jsou
odřeknuty bez náhrady. Cestující použijí vlaků trati 171 mimořádně obsluhujících stanici Praha-Krč, popř.
využijí služeb MHD.
Vlaky Os 2007, Os 2041, Os 9005, Os 2009, Os 9007, Os 2011, Os 9009, Os 2013, Os 9011, Os 2015, Os
9013, Os 2017, Os 9015, Os 2019, Os 9017 a Os 2021 trati 210 v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Krč
jsou odřeknuty bez náhrady. Cestující použijí vlaků trati 171 mimořádně obsluhujících stanici Praha-Krč,
popř. využijí služeb MHD.
Možné využití linek MHD v rámci výluky:
Cestující ze/do stanice Praha-Krč do/ze zastávky Praha-Kačerov mohou využít BUS č. 117, 121 a 203
ze/do zastávky „Nádraží Krč“ do zastávky „Poliklinika Budějovická“ a zde přestoupit na metro linky „C“
do/ze stanice „Kačerov“ (potřebná doba pro cestu cca 30 minut).
Cestující ze/do stanice Praha-Krč do/ze stanice Praha-Vršovice mohou využít BUS č. 117, 121 a 203 ze/do
zastávky „Nádraží Krč“ do zastávky „Poliklinika Budějovická“ a zde přestoupit na BUS č. 193 do/ze
stanice „Nádraží Vršovice“, nebo metro linky „C“ do/ze stanice „Hlavní nádraží“ a následně pravidelné
vlakové spoje do/ze stanice Praha-Vršovice (potřebná doba pro cestu cca 40 minut).
Cestující ze/do stanice Praha-Krč do/ze stanice Praha hl. n. mohou využít BUS č. 117, 121 a 203 ze/do
zastávky „Nádraží Krč“ do zastávky „Poliklinika Budějovická“ a zde přestoupit metro linky „C“ do/ze
stanice „Hlavní nádraží“ (potřebná doba pro cestu cca 30 minut).
Cestující ze/do zastávky Praha-Kačerov do/ze stanice Praha hl. n. mohou využít metro linky „C“ ze/do
stanice „Kačerov“ do/ze stanice „Hlavní nádraží“ (potřebná doba pro cestu cca 20 minut).
Cestující ze/do zastávky Praha-Kačerov do/ze stanice Praha-Vršovice mohou využít metro linky „C“ ze/do
stanice „Kačerov“ do/ze stanice „Hlavní nádraží“ a následně pravidelné vlakové spoje do/ze stanice PrahaVršovice, nebo metro linky „C“ do/ze zastávky „Pražského Povstání“ a zde přestup na bus č. 193 do/ze
zastávky „Nádraží Vršovice“ (potřebná doba pro cestu cca 30 minut).
Jízdenky MHD pro jízdu v úseku Praha-Krč – Praha-Kačerov – Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží a zpět
jsou k dispozici:
· v osobní pokladně Praha hlavní nádraží.
· v osobní pokladně Praha-Vršovice.
· u vlakové čety osobních vlaků jedoucích ve zkrácené trase.

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní
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Tarifní výjimky:
· Cestující jedoucí do/ze stanice Praha-Krč budou odbaveni jako do/ze stanice Praha-Smíchov
· Cestující nedoplácí rozdíl jízdného za jízdu po odklonové trati.
U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)
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