
 

 191 Strakonice – Plzeň                                                  jen Sp a Os vlaky 

SŽ, státní organizace / ČD, 
a.s Vlak 

  17570 

 

17514 

 

8962 

 

        

Strakonice 190,198,203 039   7 28 13 40 17 36         

Pracejovice 039   7 36 13 48 17 44         

Katovice 039   7 40 13 54 17 50         

Dolní Poříčí 038,039   7 45 13 59 17 55         

Střelské Hoštice 038   7 50 14 04 18 00         

Horažďovice předměstí 

185 038,052  
  8 00 14 14 18 10         

Do stanice             

 

 191 Plzeň – Strakonice                                                jen Sp a Os vlaky 

SŽ, státní organizace / ČD, a.s 
Vlak 

  17533 

 

17505 

 

1697 

 

       

Ze stanice             

Horažďovice předměstí 185 

038,052 
  7 07 8 00 16 00        

Střelské Hoštice 038   7 17 8 10 16 10        

Dolní Poříčí 038,039   7 22 8 15 16 15        
Katovice 039   7 27 8 20 16 20        
Pracejovice 039   7 31 8 24 16 24        
Strakonice 190,198,203 039    7 39 8 32 16 32        
              

Vážení cestující, 

 provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že  ve dnech 18.-21., 23.-28.5. a dále 3.-11., 16.-25.6.2021  

vždy od 7:15 do 18:00 hod.   proběhne výluka v úseku  Horažďovice předměstí  –Strakonice na trati 191  

Plzeň – Strakonice. 

 

 Rychlíky budou v době výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Horažďovice předměstí – 

Strakonice.  

 

 Vlaky Os budou nahrazeny náhradní dopravou v úseku Horažďovice předm. – Strakonice a pojedou dle výlukového 

jízdního řádu.  

 

 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 

Strakonice  před nádražní budovou po pravé straně; 

   Pracejovice na křižovatce pod zastávkou; 

Katovice  před nádražní budovou; 

Dolní Poříčí na silnici u přejezdu; 

Střelské Hoštice před nádražní budovou; 

Horažďovice předm. před nádražní budovou; 

 

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení. České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, 

www.cd.cz, mobilní aplikace Můj vlak, e-mail: info@cd.cz 

 



Výlukový jízdní řád  
 

  Ve dnech 18.-21., 23.-28.5. a dále                       

3.-11., 16.-25.6.2021 vždy od 7:15 do 18:00 hod.   

  



mailto:info@cd.cz

