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Změna provozu na lince S7 
od 31. srpna 2020

Vážení cestující, 
z důvodu rozsáhlé výlukové činnosti na trati do Berouna budou od 31. 8. 2020 
přijata dopravní opatření, která mají za úkol snížit negativní dopady stavební 
činnosti na cestující.

Linka S7 je nově vedena pouze v trase Beroun – Řevnice – Praha hl. n., 
tj. ruší se průjezd přes Prahu do Českého Brodu. 

Spoje vedené v úseku Praha hl. n. – Český Brod jsou převedeny 
na linku S1 a ukončeny ve stanici Praha Masarykovo nádraží. Krátké spoje v trase 
Praha hl. n. – Praha-Radotín jsou zrušeny.

Spoje v trase Praha hl. n. – Řevnice jsou v ranní špičce ve směru z Prahy 
a v odpolední špičce pracovního dne ve směru do Prahy vedeny odklonem mimo 
stanici Praha- Smíchov.

Linka S1 je nově ve špičkách pracovních dnů posílena o původní 
spoje linky S7 z/na Praha hl. n., které jsou nyní vedeny v trase Praha 
Masarykovo nádraží – Úvaly – Český Brod.
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Upozornění:
V důsledku výlukové činnosti na trati do Lysé nad Labem dochází též 
ke zrušení vybraných přímých vlaků linky S9 v trase Benešov u Prahy 
– Strančice – Praha hl. n. – Lysá nad Labem. 
Ve stanici Praha hl. n. je třeba u těchto vlaků přestoupit do jiné soupravy.
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Za případné komplikace při cestování  
se omlouváme a věříme,  
že opatření přijmete s pochopením.


