Výlukový jízdní řád



platí ve dnech 13/14., 27/28., 28/29. a 29/30. březen 2022
Uvedeny pouze vlaky dotčené výlukou

 270 (Praha hl.n. -) Česká Třebová – Olomouc – Přerov (- Bohumín)
Správa železnic / ČD, a.s.

Vlak

Ze stanice
Praha hl. n. P
Pardubice hl. n. 19,20,600

Olomouc hl. n. 71 4

Olomouc hl. n. 71
Grygov
Brodek u Přerova

Brodek u Přerova
Rokytnice u Přerova
Rokytnice u Přerova, náves
Přerov 001,271,300,330 3

Ostrava-Svinov 4

Ostrava hl. n. 323 4/7

Bohumín 272 3

Do stanice

3867


3869


 22 37
22 42
22 47
22 47
22 50
 
22 58

3869



IC 525



Praha hl.n.
21 42
22 57
0 29



519




0 34





 0 45

 23 40

0 41
  1 57
  1 58
 

 

 

 



  2 52
  3 00
 3 08

525

23 08
23 13
23 17
23 18
23 24
23 25
23 35

 270 Přerov – Olomouc – Česká Třebová
Správa železnic / ČD, a.s.

Vlak

524


Ze stanice
Přerov 001,271,300,330 3
Rokytnice u Přerova, náves
Rokytnice u Přerova
Brodek u Přerova

Brodek u Přerova
Grygov
Olomouc hl. n.  290,309,310 4

Olomouc hl. n.  290,309,310
Do stanice

xxx časy náhradní dopravy

spoj může být opožděn až o 15 minut

u vlaku je mimořádně přestup
 jede v /, / a 15./16. – 18./19.IV.,
5./6., 6./7.VII., 28./29.IX., 28./29.X.,
17./18.XI.
 290,301,309,310

IC 524




3 46





4 06



4 13
Praha hl.n.

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhnou noční
výluky v úseku Přerov – Brodek u Přerova na trati 270 Česká Třebová - Olomouc – Přerov. Dopravce
České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky výše uvedené vlaky ve vyloučeném úseku nahradit
náhradní autobusovou dopravou.
S ohledem na delší jízdní doby po silničních komunikacích bude náhradní autobusová doprava
organizována dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky projíždějící vyloučeným úsekem mohou z
důvodu omezené kapacity dráhy navýšit zpoždění až o 15 minut. V přípojných stanicích nemusí být od
zpožděných vlaků zajištěny přestupy na přípojné vlaky! O přípojích se prosím informujte u vlakového
personálu.
U vlaků Os 3201 a Os 3202 bude po dobu výluky v ŽST Přerov mimořádný přestup.

Vlak IC 519 bude po dobu výluky odřeknut bez náhrady.
Upozorňujeme cestující, že Výlukový jízdní řád obsahuje pouze spoje dotčené výlukou.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Olomouc hl.n. – ulice Táborská, u východu z nového podchodu
Brodek u Přerova – před nádražní budovou
Rokytnice u Přerova – na autobusové zastávce „Rokytnice, náves“a „Rokytnice, žel.st.“
Přerov, příjezd – nástup před nádražní budovou, výstup na autobusovém nádraží, stanoviště
č. 35
Upozornění pro cestující:
Nástup cestujících do autobusů náhradní dopravy je umožněn pouze předními dveřmi.
Cestující jsou povinni se prokázat platným jízdním dokladem. Ve vybraných autobusových spojích
náhradní dopravy budou cestující bez platného jízdního dokladu z neobsazených zastávek odbaveni u
řidiče autobusu jízdním dokladem dle zvláštního ceníku 2 G tarifu TR 10. Jízdné dle tohoto ceníku nelze
kombinovat s jízdným IDS.
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, nebo e-mailem na Kontaktním centru
Českých drah, a. s. – tel.: 221 111 122, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovněž
poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.
České dráhy, a. s., tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz
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