
 

 

 

 


   Výlukový jízdní řád 

 




190 – Plzeň – České Budějovice 

 Horažďovice předm. - Strakonice   
           Datum konání:  
           Dne 17. 7. od 7:15  hod.  až do 20.7.2018  do   14:45 hod. nepřetržitě. 

Vážení cestující, 

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že  ve výše uvedeném dnu  proběhne výluka v úseku Horažďovice 

předměstí - Strakonice  na trati 190  Plzeň – České Budějovice. 

 Všechny rychlíky budou v době výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Horažďovice 

předměstí   - Strakonice – Čejetice a opačně. U vlaků R se předpokládá zpoždění za místem výluky cca 15 minut. 

Cestujícím pro přestup směr Sušice a Klatovy zastaví označený autobus ve směru do Horažďovic předměstí i ve 

stanici Horažďovice. Z důvodu rekonstrukce  a dopravního omezení v přednádražním prostoru ve Strakonicích 

zajede do stanice Strakonice vždy pouze jeden označený výlukový autobus. Zastávka ND bude v levém rohu 

autobusového nádraží směrem od ČD cca 200m. Cestující ze stanice Strakonice nedoplácejí manipulační přirážku 

k jízdnému za zakoupení jízdenky ve vlaku 

                  Vlaky Os budou nahrazeny v úseku Horažďovice předměstí – Strakonice se zastávkou v Horažďovicích.   

Náhradní doprava za vlak Os 8961 pojede z Horažďovic předměstí o cca 10 minut dříve a přestup ze a do směru 

Sušice bude umožněn v ŽST Horažďovice.  Zastávka ND ve Strakonicích bude v levém rohu autobusového nádraží 

směrem od ČD cca 200m. 
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8961 
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8017 

 

       

 Ze stanice           
Horažďovice předměstí185  4 26 15 54 18 18        

Horažďovice  4 30 15 58 18 22        

Střelské Hoštice   4 38 16 06 18 30        
Dolní Poříčí  4 42 16 10 18 34        
Katovice   4 46 16 14 18 38        

Pracejovice  4 50 16 18 18 42        

Strakonice 198,203    5 00 16 28 18 50        
 Do stanice           

 
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s Vlak 8960 

 

8014 

 

8962 

 

       

Strakonice 198,203  5 30 17 21 18 13        
Pracejovice   5 40 17 31 18 20        

Katovice   5 45 17 36 18 24        

Dolní Poříčí   5 50 17 41 18 28        
Střelské Hoštice   5 54 17 45 18 32        

Horažďovice  6 05 17 56 18 39        

Horažďovice předměstí185 6 09 18 00 18 42        
             

 

                    Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Horažďovice předm.  před nádražní budovou;  

Horažďovice    před nádražní budovou;  

Střelské Hoštice   před nádražní budovou;  

Dolní Poříčí   na silnici u přejezdu;  

Katovice   před nádražní budovou; 

Pracejovice   na křižovatce pod zastávkou; 

Strakonice  v levém rohu autobusového nádraží směrem od ČD cca 200m; 
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování 
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