Více vlaků z Rakovníka do Kralovic a nové návazné autobusy do
Plzně
V neděli 9. prosince začaly platit nové jízdní řády na železnici. Ve Středočeském
kraji vyjelo 70 nových spojů a kraj vloží do provozu železničních linek v příštím
roce navíc 63 milionů korun. Na příjemné změny se mohou těšit i cestující mezi
Rakovníkem a Kralovicemi, kam se vrací pravidelné vlaky i v pracovní dny.
V Kralovicích na ně navazují autobusy do Plzně.
„V koncovém úseku tratě Rakovník – Kralovice u Rakovníka, konkrétně mezi Čistou a
Kralovicemi, jezdilo naprosté minimum vlaků, nově se sem vrací čtyři spoje v pracovní den a
čtyři spoje o víkendu,“ říká Martin Jareš, zástupce ředitele Integrované dopravy Středočeského
kraje, a dodává: „Na této trati nově jede celkově více vlaků. Z Rakovníka do Čisté jelo
v každém směru v pracovní den jen osm spojů, nově jich je jedenáct. Chceme zlepšit dopravní
obslužnost obcí kolem této lokálky.“
V Kralovicích u Rakovníka je možné přestupovat na autobusy do Plzně, které objednává
Plzeňský kraj. Vzniká tak nové spojení Plzeň – Rakovník, které trvá přibližně dvě hodiny.
Ráno může cestující vyrazit například v 7:27 z Rakovníka do Kralovic, tam je rychlý přestup
na návazný autobus a v 9:25 dojede do Plzně na centrální autobusové nádraží.
I na linkách v okolí Rakovníka platí levnější tarif Pražské integrované dopravy
Dobré je vědět, že ve všech vlacích v okolí Rakovníka platí také tarif Pražské integrované
dopravy, který je v řadě případů levnější než tarif Českých drah. A nejde zdaleka jen o měsíční,
čtvrtletní nebo roční předplatní kupony, ale také o jízdenky pro jednorázové cesty.
Pokud pojedete z Rakovníka například do Berouna, můžete si na nádraží u pokladny koupit
jízdenku ČD nebo také jízdenku Pražské integrované dopravy. V případě lístku Českých drah
pojedete za 73 korun, pokud nemáte žádnou slevovou kartu na vlak. Jízdenka Pražské
integrované dopravy vyjde ale ve stejné situaci levněji – jen na 32 korun. Stejná trasa, ale nižší
cena.
Jízdné Pražské integrované dopravy se netýká jen vlaků v okolí Rakovníka, ale všech
zaintegrovaných železničních spojů v celém Středočeském kraji. Pokud rádi nakupujete
v mobilu, můžete se úplně vyhnout pokladně a lístek si koupit i v aplikaci PID Lítačka, a ten
pak ukázat ve vlaku průvodčímu v telefonu.

