
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 20. dubna 2011 

V sobotu za číná výluka v pražských Dejvicích, vlaky 
nepojedou mezi Dejvicemi a Masarykovým nádražím  

Od 23. dubna (3:00 hod.) do 9. kv ětna 2011 (3:00 hod.) bude z d ůvodu 
pokra čující výstavby m ěstského silni čního okruhu zcela p řerušen provoz 
na trati č. 120 (linky S5 a R5) v úseku Praha-Dejvice až Prah a Masarykovo 
nádraží. Dopravní opat ření i způsob náhradní dopravy bude podobný jako 
v předcházejících výlukách v tomto úseku. Cestujícím bu de opět sloužit 
provizorní zastávka Praha-Gymnasijní. 

Vylou čený úsek:  Praha Masarykovo nádraží – Praha-Gymnasijní 

Dopravní opat ření: 

• Většina vlaků od Kladna je zkrácena do provizorní zastávky Praha-Gymnasijní  v docházkové 
vzdálenosti od stanice metra Dejvická. Analogicky většina vlaků do Kladna bude začínat na zastávce 
Praha-Gymnasijní. 

• Rychlíky a spěšné vlaky do / z  Kladna budou mimo řádně zastavovat ve stanici Praha-Veleslavín  
a mimo území Prahy pojedou v nezměněných časech. Osobní vlaky směrem z Prahy do Kladna pojedou 
o cca 10 – 15 minut dříve, směrem do Prahy naopak o 10 – 15 minut později než obvykle. 

• Jeden pár spojů je v noci odkloněn ze stanice Hostivice přes Prahu-Zli čín do stanice Praha-Smíchov 
severní nástupiště, resp. Praha hl. n. 

• Změny se dotknou také víkendového cyklovlaku „Velo“  Praha Masarykovo nádraží – Slaný a zpět. 
Ranní spoj z Prahy do Slaného a večerní spoj ze Slaného do Prahy pojedou z hlavního nádraží přes 
Prahu-Řepy. Zbývající dva spoje pojedou pouze mezi Prahou-Řepy a Slaným. 

• Všem cestujícím doporučujeme využít přestup ve stanici Hostivice na linku S65,  která v pracovní dny 
navazuje na vlaky od Kladna a míří až do zastávky Praha-Smíchov, Na Knížecí (přestup na metro B 
Anděl nebo tramvajové linky 4, 7, 12, 14 a 20) 

Tarifní opat ření: 

• Jízdenky PID platí podle své časové a pásmové platnosti (zastávka Praha-Gymnasijní je zařazena do 
tarifního pásma 0) 

• Držitelé pouze jízdních dokladů ČD platných pro trať č. 120 z/do stanice Praha-Bubny nebo z/do Praha 
Masarykovo nádraží mohou cestovat i vyjmenovanými linkami a úseky PID po příslušný den. 

• Cestujícím, kteří používají aplikace na In-kartě, bude vydán ve vybraných pokladnách ČD (v některých 
případech průvodčím ve vlaku) na trati č. 120 a 093 náhradní jízdní doklad platný pro příslušný den. 
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