ÛVýluky
dočasná změna zastávky
autobusů náhradní dopravy
od 21:00 hod. dne 22.X. 2021 do 01:00 hod. dne 1.XI. 2021

ZMĚNA TERMÍNU!
Přesun zastávky autobusu náhradní dopravy

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Vážení cestující,
z důvodu stavebních prací v ulici Wilsonova (na magistrále) před budovou Hlavního nádraží
musíme přesunout zastávku autobusů náhradní dopravy (NAD) z obvyklého místa na
náhradní zastávky.
Vzhledem k omezené kapacitě náhradních zastávek bude většina autobusů přistavována až
v čase odjezdu dle výlukového jízdní řádu.
V některé dny dochází k souběhu výluk vice tratí a také k souběhu s výlukou metra.
Ujistěte se, že nastupujete do správného autobusu.
XS2 + XS3 směr Čelákovice – Lysá nad Labem a Praha-Satalice
(v nocích od 22./23.X. do 25./26.X. 2021)
Autobus náhradní dopravy odjíždí z provizorní nástupní zastávky AE a nočních linek směr
Florenc na chodníku (ze směru Vinohradská/Legerova) v ul. Wilsonova u sloupu veřejného
osvětlení č. 102571 (142/5). Přístup z 1. nástupiště (směr k tunelům).
Výstupní zastávka autobusů bude ve výstupní zastávce AE.
XS7 + XR16 směr Praha-Radotín – Černošice-Mokropsy /Řevnice a Beroun
(v nocích 22./23.X. a 24./25.X. 2021)
Autobus náhradní dopravy odjíždí z výstupní zastávky AE / zastávky nočních autobusů MHD
směr Jižní město (stanoviště D, zastávka č. 4).
Zastávka se nachází na opačné straně magistrály u parkoviště.
Přístup výtahem z haly nádraží nebo po schodišti před halou.
Výstupní zastávka autobusů bude v závislosti na volném místě buď v provizorní nástupní
zastávce AE na chodníku (ze směru Vinohradská/Legerova) v ul. Wilsonova
u sloupu veřejného osvětlení č. 102571 (142/5) nebo v nástupní zastávce NAD XS7.
X6 směr Smíchovské nádraží – Rudná – Nučice – Beroun
(Vždy v 00:30 hod. od noci 27./28.X. do noci 31.X./1.XI. 2021)
Autobus náhradní dopravy za noční vlak č. 19930 odjíždí z výstupní zastávky Airport Express
(AE) / zastávky nočních autobusů MHD směr Jižní město (stan. D, zast. č. 4).
Zastávka se nachází na opačné straně magistrály u parkoviště.
Přístup výtahem z haly nádraží nebo po schodišti před halou.
Omlouváme se za případné nepříjemnosti při cestování a děkujeme Vám za pochopení
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