Výlukový jízdní řád



platný pouze

05./06., 06./07., 07./08 srpna 2022
(od 23:25 hodin do 04:30 hodin)

 090 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín)
Správa železnic / ČD

Vlak

Ze stanice
Praha hl.n.  P
Praha - Holešovice  0
Praha - Podbaba B
Kralupy nad Vltavou  3

Hněv ice 6,651
Roudnice nad Labem 096 7,661

Hrobce 663
Správa železnic / ČD
Vlak
Hrobce 663
Bohušovice nad Ohří 761
Lovosice 087,097,113,114 701

Ústí nad Labem hl.n. 130,131 101
Děčín hl.n.073,081,083 301

Do stanice

6940




4 30
4 40
6940


R 670


R 400670


23 30
23 37



0 10


23 32
23 39
23 51
0 21
0 55
1 10



0 25
0 35 
0 55 
1 10 

4 44
4 44
4 59
5 21

Vlak

DÚK Děčín - Hněvice  PID Roudnice nad Labem - Praha

6959


Ze stanice
Ústí nad Labem hl.n. 130,131 101 
Lovosice 087,097,113,114 701

Bohušovice nad Ohří 761
Hrobce 663
Správa železnic / ČD
Vlak
Hrobce 663
Roudnice nad Labem 096 7,661

Do stanice

PID Praha - Roudnice nad Labem DÚK Hněvice - Děčín


1 25
1 35
1 55
2 20

 090 (Děčín -) Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou (- Praha)
Správa železnic / ČD



23 10
23 32
23 39
23 48
6959



23 52
00 02

 náhradní autobusová doprava (NAD)
 v zastávce Lovosice a Ústí nad Labem hl.n. a Děčín hl.n. nemá tento spoj žádné přípoje
 zastávka náhradní dopravy – před staniční budovou

 092,093,110,111

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic informuje, že v nocích 05./06., 06./07. a 07./08. srpna 2022 proběhne výluka v železniční stanici
Roudnice nad Labem na trati 090 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) a zpět.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:





Po dobu výluk budou vlaky Os 6959 a 6940 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD) v úseku Hrobce – Roudnice nad
Labem (a zpět).
Po dobu výluk bude vlak R 670 nahrazen náhradní autobusovou dopravou (NAD) v úseku Praha hl.n. – Ústí nad Labem hl.n. Děčín hl.n.
Spoje náhradní autobusové dopravy (NAD) pojedou v úseku Hrobce – Roudnice nad Labem (a zpět) a dále v úseku Praha hl.n.
– Ústí nad Labem hl.n. – Děčín hl.n. podle výše uvedeného Výlukového jízdního řádu.
Ostatní vlaky projíždějící vyloučeným úsekem mohou navýšit zpoždění až o 10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Praha hl.n.

před staniční budovou v ulici Wilsonova na autobusové zastávce dálkových linek 1-3
(linky mimo systém PID) vpravo od budovy - severní část)

Praha-Holešovice

na autobusové zastávce MHD č. 112 v ul. Partyzánská (stanoviště I)

Praha-Podbaba

na autobusové zastávce v ul. Podbabská mezi benzinovou pumpou a železničním viaduktem,
st. A (ve směru do Prahy v zast. TRAM, st. C)

Kralupy nad Vltavou

na autobusové zastávce (před staniční budovou)

Hněvice

na autobusové zastávce u nádraží (vedle restaurace)

Roudnice nad Labem

platí pro spoje 6959 a 6940 - před staniční budovou
platí pro spoj R 670 - na autobusové zastávce na Karlově náměstí (cca 400m - 6 minut chůze)

Hrobce

před staniční budovou (ke hřišti)

Bohušovice nad Ohří

na autobusové zastávce Bohušovice n.O., žel.st.

Lovosice

před staniční budovou (na autobusové zastávce R2)

Ústí nad Labem hl.n.

před staniční budovou (na autobusové zastávce – prostřední ostrůvek)

Děčín hl.n.

před staniční budovou

Omezení služeb:
 - přeprava zavazadel a spoluzavazadel není ve spojích náhradní autobusové dopravy zajištěna, dětské kočárky se přepravují do vyčerpání kapacity autobusu.
 - služba vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku není ve spojích náhradní autobusové dopravy zajištěna, přeprava cestujících na vozíku bude zajištěna po předchozím objednání,
cestující si musí tuto přepravu nahlásit telefonicky na tel.: 221 111 122 nebo na stránkách www.cd.cz/vozickari nejpozději 48 hodin před plánovanou přepravou.
S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit
minimálně 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to buď telefonicky na tel.: 221 111 122, nebo e-mailem: info@cd.cz
Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce: www.cd.cz - Jízdní řád - Traťové jízdní řády
České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.

1.

