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Výlukový jízdní řád  
 

platný od 23. 7. 2018 do 30. 8. 2018 
 

  110, 095  Slaný – Peruc, Zlonice – Straškov    
  40 Kralupy nad Vltavou – Slaný – Telce, 46 Zlonice – Straškov                                                                                                                                                         DÚK Telce - Louny 

 

 
Vážení cestující,  
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne výluka v úseku Slaný – Peruc.  
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit náhradní autobusovou dopravou  
dle aktualizovaného výlukového jízdního řádu.  
Věnujte pozornost drobné úpravě časových poloh spojů. 
Z důvodu eliminace zpoždění se mění poloha zastávky Klobuky v Čechách na trase Peruc – Slaný a opačně.  
Cestující do a z Vrbičan budou do Klobuk v Čechách přepravováni minibusem dle zvláštního výlukového jízdního řádu. 
 

Vlak Sp 1651 jede v úseku Louny – Peruc o 9 minut dříve! 
 
 

Zastávky náhradní autobusové dopravy:  
Slaný: před staniční budovou 
Královice u Zlonic: v obci na zastávce BUS „Královice“ 
Zlonice: před staniční budovou 
Zlonice, Lisovice  (žel. muzeum Zlonice):  na zast. BUS „Zlonice, Lisovice“   
Páleček: na zast. BUS „Klobuky, Páleček“) 
Klobuky v Čechách: na zastávce BUS „Klobuky, ObÚ (v ul. 9. Května u Coopu) 
Telce: na zast. BUS „Peruc, Telce“ 
Peruc: před staniční budovou (zastávka BUS „Peruc, žel.st.“) 
 

Klobuky v Čechách (jen minibus do/z Vrbičan): před staniční budovou  
Vrbičany: na zast. BUS „Vrbičany“ 

Straškov: před staniční budovou 
Loucká: v obci na silnici poblíž obecního úřadu 
Černuc: v obci na zastávce BUS „Černuc I“ 
Kmetiněves: v obci Hospozín na zastávce BUS „Hospozín, ObÚ“ 
Kmetiněves: v obci Kmetiněves na zast. BUS „Kmetiněves, u žel.st.“ 
Tmáň: v obci na zastávce BUS „Zlonice, Tmáň“ 
Zlonice zastávka: na zastávce BUS „Zlonice, nádražní“ 
Zlonice: před staniční budovou 

 

Přeprava jízdních kol a cestujících na vozíku není v autobusech možná.  
Přeprava dětských kočárků je v náhradní autobusové dopravě možná jen v omezeném rozsahu do vyčerpání kapacity autobusu. 
Přeprava skupin je v náhradní autobusové dopravě bez předhlášení možná jen v omezeném rozsahu a není garantována 

 

 

 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování 


