220 – ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRAHA
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že v níže uvedených termínech
proběhnou v úseku České Budějovice – Tábor na trati 220 – České Budějovice - Praha (a
zpět) výluky.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Dne 18./19.8.2022 od 22:40 do 4:10 hodin noční výluka

České Budějovice – Veselí nad Lužnicí
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:
Vlak R 735 a Os 8221 a 8220 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku
České Budějovice – Veselí nad Lužnicí a opačně.

Dne 20./21.8.2022 od 22:50 do 4:10 hodin noční výluka

Dynín – Soběslav
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:
Vlak R 735 bude nahrazen autobusy náhradní dopravy v úseku Tábor - České Budějovice,
Os 8231 bude nahrazen autobusy náhradní dopravy v úseku Soběslav – Veselí n.Lužnicí,
Os 8220 bude nahrazen autobusy náhradní dopravy v úseku České Budějovice – Soběslav.
Vzhledem k delší časové době jízdy náhradní dopravy budou vlaky na dojezdu opožděny o
cca 15 minut. Přeprava jízdních kol nebude garantována
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Č. Budějovice 
Č. Bud. sev. zastávka
Hrdějovice
Hosín
Hl. n. Vl.-Zámostí
Chotýčany 
Ševětín 
Neplachov
Dynín
Horusice
Veselí n. Luž. zastávka
Veselí n.Lužnicí
Řípec-Dráchov
Soběslav

před nádražní budovou po levé straně;
na silnici před viaduktem u zastávky;
v obci u autobusové zastávky MHD "Hrdějovice, náves"
na návsi na zastávce MHD "Hosín"
před nádražní budovou
na odbočce k nádráží, autobusová zastávka "Chotýčany k
žel.st.rozc.1,0" 400 m
před nádražní budovou
na autobusové zastávce "Neplachov" na silnici E 55, 100 m;
zastávka – na autobusové zastávce "Dynín rozc. " na hlavní silnici 300m
v obci na zastávce bus "Veselí n.Lužnicí, Horusice", 440m
u zastávky ČD;
před nádražní budovou;
parkoviště u Sloupu na E 55;
před nádražní budovou

220 – ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRAHA
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že v níže uvedených termínech
proběhnou v úseku České Budějovice – Tábor na trati 220 – České Budějovice - Praha (a
zpět) výluky.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Dne 27./28.8.2022 od 23:40 do 4:40 hodin noční výluka

Veselí nad Lužnicí - Tábor
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:
Vlaky Os 8220 a 8201 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku
Tábor – Veselí nad Lužnicí a opačně.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Veselí n.Lužnicí

před nádražní budovou;

Řípec-Dráchov

parkoviště u Sloupu na E 55;

Soběslav

před nádražní budovou

Roudná

před železničním přejezdem ve směru jízdy do obce Roudná.

Doubí u Tábora

na silnici I. tř. u odbočky k zastávce ČD;

Planá nad Lužnicí

před nádražní budovou

Sezimovo Ústí

na zastávce MHD“Sezimovo Ústí, Kovosvit“, ul R.Armády směr Okružní ul. ;

Tábor-Čápův Dvůr

na zastávce MHD "Tábor, sídl.Nad Lužnicí E 55 " naproti Baumax

Tábor 

před nádražní budovou;

Vzhledem k delší časové době jízdy náhradní dopravy budou vlaky na dojezdu
opožděny o cca 10 minut. Přeprava jízdních kol nebude garantována

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)

225 – VESELÍ NAD LUŽNICÍ – JINDŘICHŮV HRADEC
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že v níže uvedených termínech
proběhnou v úseku Veselí nad Lužnicí - Doňov na trati 225 – Veselí nad Lužnicí - Jihlava (a
zpět) výluky.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Dne 20./21.8.2022 od 22:50 do 4:15 hodin noční výluka

Veselí nad Lužnicí - Doňov
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:
Vlaky Os 99129 a 99124 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku
Doňov – Veselí nad Lužnicí a opačně.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Veselí n.Lužnicí

před nádražní budovou po levé straně;

Řípec

na návsi v obci na zastávce bus "Řípec" - 500 m

Doňov

před nádražní budovou

Vzhledem k delší časové době jízdy náhradní dopravy budou vlaky na dojezdu
opožděny o cca 5 minut. Přeprava jízdních kol nebude garantována

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)

