190 - PLZEŇ - HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE (A ZPĚT)

RAŽICE – PROTIVÍN
9. a 10.12. 2019 od 7:35 do 14:00 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu
proběhne vúseku Ražice - Protivín na trati 190 - Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice
(a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky budou vlaky Os 8007, Os 8004, Os 8008, Os 8009, Os 8010 a Os 8011
v úseku Ražice – Protivín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: Ražice - před nádražní budovou | Heřmaň obec
– před obecním úřadem | Skály - před obecním úřadem | Protivín - před nádražní budovou
Odklon vlaku
Po dobu výluky budou rychlíky R 656, R 663, R 654, R 665, R 668 a 667 vedeny v úseku
Ražice – Protivín odklonem přes Putim.

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o
omezení služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na
Kontaktním centru (e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)
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České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz

190 - PLZEŇ - HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE (A ZPĚT)

HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ STRAKONICE
6.-.8.11.2019 od 7:40 do 13:40 hod
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu
proběhne v úseku Horažďovice předměstí - Strakonice na trati 190 - Plzeň - Horažďovice
předměstí – České Budějovice (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k
následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
Po dobu výluky jsou vlaky R 656, 663, 665, 654,667 a 668 v úseku Horažďovice předměstí –
Strakonice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Cestující ze směru České Budějovice, kteří ze stanice Horažďovice předměstí pokračují ve směru
Klatovy, přestoupí ve stanici Horažďovice, kde je zajištěn přestup na přípojný vlak. Ve stanici
Horažďovice předměstí přípoj není zajištěn!
Vlaky mohou navýšit zpoždění až o 10 - 15 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Horažďovice předměstí - před staniční budovou | Horažďovice - před staniční budovou |
Strakonice - před staniční budovou |

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o
omezení služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na
Kontaktním centru(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)
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ČEJETICE - STRAKONICE
24./25.11.2019 od 22:50 do 3:45hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu
proběhne v úseku Čejetice - Strakonice na trati 190 - Plzeň - Horažďovice předměstí - České
Budějovice (a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou
.
Vlak Os 8022 bude nahrazen v úseku Čejetice - Strakonice
Z důvodu delší trasy po silnici spoj může dojet se zpožděním cca 10 – 15 minut

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: Čejetice - před nádražní budovou |
Modlešovice – Modlešovice zastávka BUS „Strakonice, Modlešovice“ cca 600m
I Strakonice - před nádražní budovou po pravé straně

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o
omezení služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na
Kontaktním centru (e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)
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