
 

120 - Praha – Kladno – Rakovník 
    

Rakovník – Kladno 
    

Datum konání: Datum konání: Datum konání: Datum konání:     

17.března až 21.března 2014, vždy od 8:15 do 14:25 hod.  
 
Vážení cestující, 
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že 17.března až 2117.března až 2117.března až 2117.března až 21.března 2014, vždy od 8:15.března 2014, vždy od 8:15.března 2014, vždy od 8:15.března 2014, vždy od 8:15    hod. hod. hod. hod.     
(po vlaku R 1232)    do 14:25do 14:25do 14:25do 14:25    hod. hod. hod. hod. (první vlak po výluce Os 19713) se budou konat denní výluky  
v úseku Řevničov – Kladno na trati 120 Praha – Kladno – Rakovník. 

 

Po dobu výluky budou vvvvlaky laky laky laky nnnnahrazenahrazenahrazenahrazenyyyy    náhradní autobusovou dopravou vnáhradní autobusovou dopravou vnáhradní autobusovou dopravou vnáhradní autobusovou dopravou v    úseku Rakovník úseku Rakovník úseku Rakovník úseku Rakovník ––––    Kladno Kladno Kladno Kladno     
a zpět.a zpět.a zpět.a zpět.  
 

Náhradní autobusová doprava za všechny vlaky kromě 
R 1225 a R 1227 jede podle pravidelného železničního 
jízdního řádu.  
 

Náhradní autobusová doprava za vlaky R 1225 a R 
1227 jede podle výlukového jízdního řádu kvůli zajištění 
přípoje v železniční stanici Kladno ve směru do Prahy. 
 

Vlak Os 19709 jede v úseku Rakovník (odj. 10:06) – 
Lužná u Rakovníka souběžně s náhradní autobusovou 
dopravou. Cestující, kteří z Lužné u Rakovníka 
pokračují vlakem Sp 1676 ve směru Žatec, využijí 
z Rakovníka vlak. 

Výlukový jízdní řád za vlaky  R 1225 a R 1227: 

Spoj náhradní autobusové dopravy:  1225 
 eeee 

 1227 
 eeee 

Rakovník   9 22  13 22 
Rakovník, u sokolovny  9 23  13 23 
Lužná u Rakovníka  9 35  13 35 
Nové Strašecí, žel.st.  9 46  13 46 
Nové Strašecí, Palackého  9 49  13 49 
Stochov, Slovanka, II  9 54  13 54 
Kačice  9 58  13 58 
Kladno                             /  10 13  14 13 

odjezd vlaku ve směru Praha  10 15  14 15 
 

Umístění zastávek náhradníUmístění zastávek náhradníUmístění zastávek náhradníUmístění zastávek náhradní    autobusové dopravy:autobusové dopravy:autobusové dopravy:autobusové dopravy:    
RakovníkRakovníkRakovníkRakovník - před nádražím 
Rakovník, sokolovnyRakovník, sokolovnyRakovník, sokolovnyRakovník, sokolovny - na autobusové zastávce „Rakovník, u 
sokolovny“ 
Rakovník zastávkaRakovník zastávkaRakovník zastávkaRakovník zastávka - na autobusové zastávce „Rakovník, 
žel.zast.“ 
Lužná u RakovníkaLužná u RakovníkaLužná u RakovníkaLužná u Rakovníka - před nádražím 
ŘevničovŘevničovŘevničovŘevničov - na autobusové zastávce „Řevničov, rozc. k žel.st.“ 
Nové StrašecíNové StrašecíNové StrašecíNové Strašecí  - na autobusové zastávce „Nové Strašecí, žel.st.“ 
Nové Strašecí,Nové Strašecí,Nové Strašecí,Nové Strašecí,    PalackéhoPalackéhoPalackéhoPalackého  - na autobusové zastávce „Nové 
Strašecí, Palackého“ 
RynholecRynholecRynholecRynholec - na autobusové zastávce „Rynholec“ 

    
Stochov Stochov Stochov Stochov ----    na autobusové zastávce „Stochov, 
Slovanka, II“ 
KačiceKačiceKačiceKačice - na autobusové zastávce „Kačice“ 
Kamenné ŽehroviceKamenné ŽehroviceKamenné ŽehroviceKamenné Žehrovice  - u přejezdu na 
křižovatce k železniční stanici 
KladnoKladnoKladnoKladno----RozdělovRozdělovRozdělovRozdělov  - na zastávce MHD 
„Kladno, U kostela“ 
Kladno městoKladno městoKladno městoKladno město  - na nadjezdu nad železniční 
zastávkou 
KladnoKladnoKladnoKladno  - před nádražím na autobusové 
zastávce 

    

U všech vlaků U všech vlaků U všech vlaků U všech vlaků během výluky během výluky během výluky během výluky není vnení vnení vnení v    úseku Rakovník úseku Rakovník úseku Rakovník úseku Rakovník ––––    Kladno Kladno Kladno Kladno a opačně a opačně a opačně a opačně garantovaná služba:garantovaná služba:garantovaná služba:garantovaná služba:    
● vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku 
● vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou 
● rozšířená přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) 
● není poskytovaná 1.třída 
● není možné zakoupit místenku 


