
 

 

 Výlukový jízdní řád  
Platí v nocích 14./15. a 15./16. února 2022 

 

 

ŘIDIČ AUTOBUSU NEMŮŽE ZASTAVIT PRO NÁSTUP A VÝSTUP MIMO ZASTÁVKY UVEDENÉ V JÍZDNÍM ŘÁDU 
Dopravce: České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222,110 15 Praha 1 · info@cd.cz    221 111 122    www.cd.cz   

Ve vlacích a náhradní autobusové dopravě platí tarifní a přepravní podmínky IDS, ČD a OneTicket. 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování 

 

. 

170+171  Praha - Beroun 
7 (Český Brod -) Praha – Beroun    R16 Praha - Beroun - Plzeň – Klatovy      Ex6 Praha - Plzeň – Cheb/München                                  PID 

. 

 Autobus  Správa železnic /      Vlak                508872 8872  500550 IC550  509974 9974  500567  
   ČD, a.s.  1.2.      1.2.    

 Zastávky autobusu náhradní dopravy Zastávky a stanice vlaku                

   Praha hl. n. P    22:21    22:40   22:51    

 Smíchovské nádraží  (BUS, N)  Praha-Smíchov 173 0  22:20   22:38           22:50   22:55  

 Dostihová (zast. BUS)  Praha-Velká Chuchle   22:26   22:44           22:56   23:01  

 Nádraží Radotín  (stanoviště A)   Praha-Radotín B  22:33 22:37  22:51     22:56  23:03 23:07  23:11  

   Praha-Radotín B  22:40       22:57    23:10    
   Černošice 1    22:45              23:15    

   Černošice-Mokropsy    22:47              23:17    
   Všenory 1   22:50                 23:20    
   Dobřichovice 1    22:52              23:22    

   Řevnice 2   22:56              23:26    
   Zadní Třebaň  2                22:58                  

   Zadní Třebaň  2   22:59                  
   Karlštejn 3   23:03                  

   Srbsko 3   23:06                  
   Beroun  4                          23:11              
 Do stanice      Plzeň hl.n.       



 Autobus  Správa železnic /      Vlak                708874 608874 
408874 

508874 10108 
(8874) 

400750 
409976 

708800 608800 
408800 

508800 10102 
(8800) 

   ČD, a.s.     1.2.       1.2. 
             §                §  
 Zastávky autobusu náhradní dopravy Zastávky a stanice vlaku              

 PRAHA HL.N. (st. 1-3; dálková doprava)   Praha hl. n. P   23:20 23:20 23:21   23:43 23:51 00:29 00:29 00:30   

 Smíchovské nádraží  (BUS, N)  Praha-Smíchov 173 0  23:29 23:29 23:30   23:51 00:00 00:38 00:38 00:39   

 Dostihová (zast. BUS)  Praha-Velká Chuchle   23:35 23:35 23:36    00:06 00:44 00:44 00:45   

 Nádraží Radotín  (stanoviště A)  Praha-Radotín B  23:42 23:42 23:43    00:13 00:51 00:51 00:52   

 Černošice, žel.zast. (zast. BUS)   Černošice 1    23:49 23:50      00:58 00:59   

 Černošice, žel.zast. (zast. BUS)    Černošice 1  23:49 23:51    23:52     00:58 01:00    01:01  

 Černošice, Centrum Vráž (zast. BUS)    23:51 23:53 23:54     01:00 01:02 01:03  

 Černošice, U transformátoru    23:52 23:54 23:55     01:01 01:03 01:04  

 Černošice-Mokropsy, žel. zast.  Černošice-Mokropsy    23:57        01:06       

 Dobřichovice, Pod Vinicí (zast. BUS)     23:58 23:59      01:07 01:08  

 Dobřichovice, rozc. Karlík (zast. BUS)    23:59        01:08     

 Dobřichovice ,nádraží  Dobřichovice 1         00:03 0:07         01:12 1:14 

 Všenory, železniční zastávka  Všenory 1       00:06            01:15    
 Lety (zast. BUS)    00:03         01:11     

 ŘEVNICE, NÁDRAŽÍ  (zast. BUS)   Řevnice 2    00:10     0:11     01:17     1:18 

  Řevnice 2         0:12          1:19 

   Zadní Třebaň  2               0:14          1:21 
   Karlštejn 3         0:18          1:25 

   Srbsko 3         0:21          1:28 
 BEROUN, ŽEL.ST. (AUT.NÁDR.)  Beroun  4                                0:26 0:23         1:33 

Vysvětlivky: 

 Zastávka na znamení  

 Na spoji je zařazeno nízkopodlažní vozidlo  

  jede jiným směrem mimo uvedenou zastávku  

  projíždí uvedenou zastávku 

Zastavuje pro výstup 

 Zastavuje jen pro nástup 
 

§ minibus 

 Tarifní pásmo PID  

  jede v pracovní dny (počítáno od 00:00)   

 jede v sobotu (počítáno od 00:00)      

 jede v neděli a ve svátek (počítáno od 00:00) 

 nečeká na žádné přípoje 

 

 

 Přeprava jízdních kol omezena, max. 5 kol v dodávce/přívěsu/nosiči kol 

 Přeprava jízdních kol vyloučena  

 jede v  a v ( (nejede 1.I., 15. – 17.IV., 5.VII., 28.X. 2022) 

 Nádraží Radotín: spoj přijede na stanoviště D 

 

 přestup mezi vlakem a autobusovém náhradní dopravy podchodem. Doba potřebná na přestup cca 4 minuty ve směru  
     do Berouna a cca 2 minuty ve směru z Berouna. Podchod není bezbariérový. 

   V zastávce Černošice, žel.zast. vyčká autobus na příjezd a přestup spoje ze směru Praha hl.n.    

 V zastávce Černošice, žel.zast. vyčká autobus na příjezd a přestup spoje ze směru Všenory, žel.zast. 

   V zastávce Černošice, žel.zast. vyčká autobus na příjezd a přestup spoje ze směru Černošice-Mokropsy, žel.zast. 

 tento spoj nemá v Řevnicích přípoj vlakem směr Beroun          

 tento spoj nemá přípoj nebo nečeká v Řevnicích na vlak z Berouna    

 v Řevnicích vyčká na příjezd vlaku z Berouna 

   V Berouně navazuje rychlík směr Plzeň 

 v zastávce Beroun, aut.nádr. vyčká přijezdu rychlíku ze směru Beroun 

 na přestup od vlaku čeká max. 10 minut 
 V zastávce Černošice, žel.st. navazuje autobus směr Řevnice a autobus směr Všenory  
      (jízda přes Černošice možná bez doplatku km vzdálenosti) 
 ve stanici Řevnice vlak čeká na příjezd náhradní autobusové dopravy z Prahy 

 V zastávce Řevnice, nádraží na autobus navazuje vlak směr Beroun  

Cestující z/do Prahy-Smíchov nebo Prahy-Velké Chuchle ve/ze směru Praha hl. n. nedoplácejí rozdíl jízdného při jízdě přes Prahu-Radotín. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZASTÁVKY „NA ZNAMENÍ“ 

Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu označeny křížkem 
u názvu zastávky. 
Chci nastupovat: Zaujmu na nástupišti takové místo, 
abych mohl být řidičem včas spatřen (nemusím na 
přijíždějící autobus mávat), řidič musí zastavit i pokud již v 
zastávce zastavilo jiné vozidlo veřejné dopravy a cestující 
by mohl být přehlédnut. 
Chci vystupovat: Stisknu tlačítko „znamení k řidiči“ 
(obvykle umístěné na přidržovacích tyčích) nebo 
poptávkové tlačítko dveří dostatečně včas, aby řidič stihl 
bezpečně zastavit (před každou zastávkou „na znamení“ na 
ni upozorňuje akustický hlásič, v případě, že hlášení 
zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je povinen řidič 
zastavit v takové zastávce vždy). 



 

 

 Výlukový jízdní řád  
Platí v nocích 14./15. a 15./16. února 2022 

 

 

ŘIDIČ AUTOBUSU NEMŮŽE ZASTAVIT PRO NÁSTUP A VÝSTUP MIMO ZASTÁVKY UVEDENÉ V JÍZDNÍM ŘÁDU 
Dopravce: České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222,110 15 Praha 1 · info@cd.cz    221 111 122    www.cd.cz   

Ve vlacích a náhradní autobusové dopravě platí tarifní a přepravní podmínky IDS, ČD a OneTicket. 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování 

 

170+171  Beroun - Praha 
7 Beroun – Praha (- Český Brod)    R16 Klatovy – Plzeň – Beroun - Praha    Ex6 München/Cheb – Plzeň - Praha                                       PID 

. 

 Autobus  Správa železnic /                 Vlak                8875 408875 408872  9971 509971 609971  IC567 400567   
   ČD, a.s. 1.2.    1.2.        

                     
 Zastávky autobusu náhradní dopravy Zastávky a stanice vlaku             

 Ze stanice           Cheb    

   Beroun  4                  21:49            

   Srbsko 3  21:54            
   Karlštejn 3  21:57            

   Zadní Třebaň  2       22:01            

   Řevnice 2  22:05    22:34        

   Dobřichovice 1   22:08    22:38        

   Všenory 1  22:11    22:40        
   Černošice-Mokropsy   22:14    22:43        

   Černošice 1 22:16    22:46        

   Praha-Radotín B  22:21    22:51    23:04    

 Nádraží Radotín  (stanoviště D) Praha-Radotín B   22:25 22:33   22:55 23:03   23:09   

 Dostihová (zast. BUS)  Praha-Velká Chuchle    22:32 22:40   23:02 23:10   23:16   

  Smíchovské nádraží  (BUS, J)  Praha-Smíchov 173 0   22:38 22:46   23:08 23:16   23:22   

  PRAHA HL.N. (st. AE)   Praha hl. n. P   22:42    23:12 23:17   23:24 23:31   


 Autobus  Správa železnic /      Vlak                8877 508877 608877 408877 708877 609973 509973 409973 709973  607875  

    1.2.            

   ČD, a.s.                
 Zastávky autobusu náhradní dopravy Zastávky a stanice vlaku           

    Beroun  4                       22:49            

      Srbsko 3  22:54            

      Karlštejn 3  22:57            

      Zadní Třebaň  2        23:01            

     Řevnice 2 23:05            

  ŘEVNICE, NÁDRAŽÍ  (zast. BUS)   Řevnice 2  23:05   23:10    23:40     

  Lety (zast. BUS)       23:13    23:43     

  Všenory, železniční zastávka  Všenory 1     23:10     23:40    00:40  

  Dobřichovice ,nádraží  Dobřichovice 1   23:08  23:12     23:42    00:42  

  Dobřichovice, rozc. Karlík (zast. BUS)         23:16    23:46     

 Dobřichovice, Pod Vinicí (zast. BUS)       23:15  23:17   23:45 23:47   00:45  

  Černošice-Mokropsy, žel. zast.  Černošice-Mokropsy       23:18   23:43   23:57  00:52  

 Černošice, U transformátoru        23:19  23:21   23:49 23:51     

  Černošice, Centrum Vráž (zast. BUS)       23:20  23:22   23:50 23:52     

  Černošice, žel.zast. (zast. BUS)    Černošice 1     23:22 23:22 23:24  23:47 23:52 23:54 00:01  00:56  

  Černošice, žel.zast. (zast. BUS)  Černošice 1      23:25  23:47  23:55 00:01    

  Nádraží Radotín  (stanoviště D)  Praha-Radotín B     23:32 23:43 23:54  00:02 00:08    

 Dostihová (zast. BUS)  Praha-Velká Chuchle      23:39 23:50 00:01  00:09 00:15    

  Smíchovské nádraží  (BUS, J)  Praha-Smíchov 173 0     23:45 23:56 00:07  00:15 00:21    

  PRAHA HL.N. (st. AE)  Praha hl. n. P      23:54 00:05 00:16  00:24     

Vysvětlivky: 

 Zastávka na znamení  

 Na spoji je zařazeno nízkopodlažní vozidlo  

  jede jiným směrem mimo uvedenou zastávku  

  projíždí uvedenou zastávku 

Zastavuje pro výstup 

 Zastavuje jen pro nástup 

 

§ minibus 

 Tarifní pásmo PID  

  jede v pracovní dny (počítáno od 00:00)   

 jede v sobotu (počítáno od 00:00)      

 jede v neděli a ve svátek (počítáno od 00:00) 

 nečeká na žádné přípoje 

 

 

# Na spoji jede vozidlo, které začíná nebo končí v zastávce Smíchovské nádraží 

 Přeprava jízdních kol omezena, max. 5 kol v dodávce/přívěsu/nosiči kol 

 Přeprava jízdních kol vyloučena  

 jede v  a v ( (nejede 1.I., 15. – 17.IV., 5.VII., 28.X. 2022) 

 Nádraží Radotín: spoj přijede na stanoviště D 

 

 přestup mezi vlakem a autobusovém náhradní dopravy podchodem. Doba potřebná na přestup cca 4 minuty ve směru  
     do Berouna a cca 2 minuty ve směru z Berouna. Podchod není bezbariérový. 
   V zastávce Černošice, žel.zast. vyčká autobus na příjezd a přestup spoje ze směru Praha hl.n.    

 V zastávce Černošice, žel.zast. vyčká autobus na příjezd a přestup spoje ze směru Všenory, žel.zast. 

   V zastávce Černošice, žel.zast. vyčká autobus na příjezd a přestup spoje ze směru Černošice-Mokropsy, žel.zast. 

 tento spoj nemá v Řevnicích přípoj vlakem směr Beroun          

 tento spoj nemá přípoj nebo nečeká v Řevnicích na vlak z Berouna    

 v Řevnicích vyčká na příjezd vlaku z Berouna 

   V Berouně navazuje rychlík směr Plzeň 

 v zastávce Beroun, aut.nádr. vyčká přijezdu rychlíku ze směru Beroun 

 na přestup od vlaku čeká max. 10 minut 
 V zastávce Černošice, žel.st. navazuje autobus směr Řevnice a autobus směr Všenory  
      (jízda přes Černošice možná bez doplatku km vzdálenosti) 
 ve stanici Řevnice vlak čeká na příjezd náhradní autobusové dopravy z Prahy 
 V zastávce Řevnice, nádraží na autobus navazuje vlak směr Beroun  



Cestující z/do Prahy-Smíchov nebo Prahy-Velké Chuchle ve/ze směru Praha hl. n. nedoplácejí rozdíl jízdného při jízdě přes Prahu-Radotín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASTÁVKY „NA ZNAMENÍ“ 
Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu označeny křížkem 
u názvu zastávky. 
Chci nastupovat: Zaujmu na nástupišti takové místo, 
abych mohl být řidičem včas spatřen (nemusím na 
přijíždějící autobus mávat), řidič musí zastavit i pokud již v 
zastávce zastavilo jiné vozidlo veřejné dopravy a cestující 
by mohl být přehlédnut. 
Chci vystupovat: Stisknu tlačítko „znamení k řidiči“ 

(obvykle umístěné na přidržovacích tyčích) nebo 
poptávkové tlačítko dveří dostatečně včas, aby řidič stihl 
bezpečně zastavit (před každou zastávkou „na znamení“ na 
ni upozorňuje akustický hlásič, v případě, že hlášení 
zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je povinen řidič 
zastavit v takové zastávce vždy). 



 

 

 Výlukový jízdní řád  
Platí v nocích 14./15. a 15./16. února 2022 

 

 

ŘIDIČ AUTOBUSU NEMŮŽE ZASTAVIT PRO NÁSTUP A VÝSTUP MIMO ZASTÁVKY UVEDENÉ V JÍZDNÍM ŘÁDU 
Dopravce: České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222,110 15 Praha 1 · info@cd.cz    221 111 122    www.cd.cz   

Ve vlacích a náhradní autobusové dopravě platí tarifní a přepravní podmínky IDS, ČD a OneTicket. 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování 

 

 
Vážení cestující,  
provozovatel dráhy Správa železnic informuje, že v nocích  14./15. a 15./16. února 2022 proběhnou noční výluky 
na trati 171: 
V časovém období cca 22:10-23:20 jedou vlaky 8872, 8875, 9971, 9974, IC 550 a IC 567 obousměrně odklonem 
mimo stanici Praha-Smíchov. Ve stanici Praha-Radotín bude možno přestoupit na autobus  
náhradní dopravy linky XS7 do/ze stanice Praha-Smíchov.  
Cestující z/do Prahy-Smíchov nebo Prahy-Velké Chuchle ve/ze směru Praha hl. n. nedoplácejí rozdíl jízdného 
při jízdě přes Prahu-Radotín. 
Autobus jede v časech uvedených v tomto výlukovém jízdním řádu. 
Od 23:20 je výluka v úseku Praha hl.n.  – Dobřichovice – Řevnice a opačně. 
 

Dopravce České dráhy, a. s. zavede náhradní autobusovou dopravu XS7  
 v úseku Praha hl.n. – Řevnice za vlaky linky S7: 8874, 8800 
 v úseku Praha hl.n. – Praha-Radotín za vlak linky S7: 9976 
 v úseku Řevnice - Praha hl.n. vlaky linky S7: 8877, 9973 

Dopravce České dráhy, a. s. zavede náhradní autobusovou dopravu XR16  
 v úseku Praha hl.n. – Beroun za vlak linky R16: 750   

Autobusy náhradní dopravy jedou v upravených časech dle tohoto výlukového jízdního řádu. 
Výlukový jízdní řád obsahuje pouze vlaky dotčené výlukou.  
 

Vlaky 8874, 8877 a 8800 jedou v úseku Dobřichovice – Řevnice – Beroun a opačně bez omezení.  
Vlaky 8874 a 8800 jedou v upravené časové poloze a navazují ve stanici Řevnice na autobus náhradní 
dopravy. Přestup mezi autobusy a vlakem linky S7 je v železniční stanici Řevnice. 
 

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy XS7 možná.  
Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy XR16 omezena: max. 5 kol v přívěsu, dodávce nebo 
stojanu. 
 

Umístění zastávek autobusu náhradní dopravy 
Zastávka autobusu Umístění 

Praha. Hlavní nádraží  
(dálkové linky, st. č. 1-3) 

před nádrážní budovou v ulici Wilsonova (vpravo, prostor zastávek dálkových linek, st. 1-3) 
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Hlavni-nadrazi.png 

Praha-Smíchov, 
Smíchovské nádraží  

směr Řevnice: na zast. BUS u tramvajové smyčky, naproti restauraci U peronu (stanoviště N)  
směr Praha hl.n.: vedle cukrárny Hájek & Hájková na výstupní zast. MHD (stanoviště J)  
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Smichovske-nadrazi.png 

Dostihová Ø 
Směr Řevnice: v ulici Dostihová na zastávce BUS 241 směr Lipence 
Směr Praha hl.n.:  v ulici Dostihová na zastávce BUS 241 směr Smíchovské nádraží 

Nádraží Radotín 
(při náhradní autobusové 
dopravě jen v úseku do/z 
Prahy-Radotína) 

Příjezd a Odjezd: v ulici Vrážská na zast. BUS 244 směr: Sídliště Radotín (st. A před nádražím) 
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Nadrazi-Radotin.png  

Nádraží Radotín 
(při náhradní autobusové 
dopravě v úseku Praha-Řevnice 
a zpět) 

Směr Řevnice: v ulici Vrážská na zast. BUS 244 směr: Sídliště Radotín (st. A před nádražím) 
Směr Praha hl.n.: v ulici Vrážská na zast. BUS 244 směr: Smích. Nádr. (st. D u parku)  
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Nadrazi-Radotin.png  

Černošice, žel.zast. 
Směr Řevnice: v ulici Karlštejnská na zast. BUS B-C (poblíž bankomatu KB) 
Směr Černošice-Mokropsy: v ulici Karlštejnská na zast. BUS B-C (poblíž bankomatu KB)   
Směr Praha hl.n.:  v ulici Karlštejnská na zast. BUS D (u domů č.p. 252-253) 
Směr Dobřichovice nádr.-Všenory: v ulici Karlštejnská na zast. BUS D (u domů č.p. 252-253) 
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-region/Cernosice.png 

Černošice, centrum Vráž 
 

Černošice, u transformátoru Ø 

Směr Řevnice: na zastávce BUS 665 směr Karlík 
Směr Dobřichovice nádr.-Všenory: na zastávce BUS 665 směr Karlík 
Směr Černošice-Mokropsy: na zastávce BUS 665 směr Karlík    
Směr Černošice - Praha hl.n.:  na zastávce BUS 665 směr Černošice, žel.zast. 

Černošice, Mokropsy žel.zast. Směr Černošice:  na zastávce BUS 665 směr Černošice, žel.zast. 

Dobřichovice, Pod vinicí Ø 
Směr Řevnice: na zastávce BUS 665 směr Karlík 
Směr Černošice - Praha hl.n.:  na zastávce BUS 665 směr Černošice, žel.zast. 
Směr Dobřichovice nádr.-Všenory: na zastávce BUS 665 směr Karlík 

Dobřichovice, rozc. Karlík 
Směr Řevnice: na zastávce BUS 665 směr Karlík 
Směr Praha hl.n.:  na zastávce BUS 665 směr Černošice, žel.zast. 

Dobřichovice, nádraží 
Směr Černošice: před nádražím v ulici Tyršova na zast. BUS 448 směr Lety, K Libři 
Směr Všenory:  před nádražím v ulici Tyršova na zast. BUS 448 směr Mníšek p.B.,nám. 

Všenory  (žel. zastávka) Směr Černošice a výstupní : před železniční zastávkou v ulici U silnice 

Lety 
Směr Řevnice: v ulici Pražská na zastávce BUS 311 směr Řevnice, nádraží 
Směr Praha hl.n.: v ulici Pražská na zastávce BUS 311 směr Zličín 

Řevnice, nádraží Směr Praha hl.n. a výstupní : v ulici Pod lipami na zastávce BUS naproti nádraží 

https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Hlavni-nadrazi.png
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Smichovske-nadrazi.png
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Nadrazi-Radotin.png
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-praha/Nadrazi-Radotin.png
https://pid.cz/wp-content/uploads/mapy/uzly-region/Cernosice.png


 

 

 Výlukový jízdní řád  
Platí v nocích 14./15. a 15./16. února 2022 

 

 

ŘIDIČ AUTOBUSU NEMŮŽE ZASTAVIT PRO NÁSTUP A VÝSTUP MIMO ZASTÁVKY UVEDENÉ V JÍZDNÍM ŘÁDU 
Dopravce: České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222,110 15 Praha 1 · info@cd.cz    221 111 122    www.cd.cz   

Ve vlacích a náhradní autobusové dopravě platí tarifní a přepravní podmínky IDS, ČD a OneTicket. 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování 

 

Beroun Na autobusovém nádraží vedle nádražní budovy 
 


