
 

 

196 – ČESKÉ BUDĚJOVICE – SUMMERAU (A ZPĚT) 

VČELNÁ – VELEŠÍN 
Dne 21.10. od 8:50 hodin do 16:05 hodin   

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v 
úseku  Včelná - Velešín    na trati 196  - České Budějovice - Summerau (a zpět) výluka.  

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
 

Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:                
- Ex 333, 332 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Summerau – 

České Budějovice a opačně. 
-  Os vlaky 3800, 3803, 18804,3802, 8212, 3881, 3805, 3883 a 3804 budou nahrazeny 

náhradní autobusovou dopravou v úseku Včelná - Velešín a opačně a pojedou ve dvou 
linkách, základní autobusová linka nepojede do Chlumce, do Chlumce zajede 
mikrobus. 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy 

České Budějovice  před nádražní budovou po levé straně 

Včelná na zastávce MHD cca 400m od zastávky ČD 

Kamenný Újezd u Č. Budějovic  na náměstí na autobusové zastávce ,,Kamenný Újezd" - 600m 

Chlumec u Českých Budějovic autobusová zastávka ,,Kosov"  

Holkov  na hlavní silnici, na autobusové zastávce ,,Velešín, Holkov" 

Velešín město  
autobusové nádraží Velešín a křižovatka ulic Budějovická a silnice k 
zastávce ČD - 300m 

Velešín  na křižovatce u nádraží ČD 

Kaplice  na sil E 55, zastávka autobusů „Střítež, Kaplice-nádraží, rozc.0.3“ 

Rybník  před nádražní budovou 

Summerau před nádražní budovou 

 

 

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 
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196 – ČESKÉ BUDĚJOVICE – SUMMERAU (A ZPĚT) 

VČELNÁ – HOLKOV 
Dne 19.10. od 8:50 hodin do 16:05 hodin   

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v 
úseku  Včelná - Holkov  na trati 196  - České Budějovice - Summerau (a zpět) výluka.  

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
 

Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:                
- Ex 333, 332 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Summerau – 

České Budějovice a opačně. 
-  Os vlaky 3800, 3803, 18804,3802, 8212, 3881 a 3805 budou nahrazeny náhradní 

autobusovou dopravou v úseku Včelná - Holkov a opačně  
Os vlaky 3883 a 3804 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku 
Včelná - Velešín a opačně. Spoje za Os vlaky pojedou ve dvou linkách, základní 
autobusová linka nepojede do Chlumce, do Chlumce zajede mikrobus. 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy 

České Budějovice  před nádražní budovou po levé straně 

Včelná na zastávce MHD cca 400m od zastávky ČD 

Kamenný Újezd u Č. Budějovic  na náměstí na autobusové zastávce ,,Kamenný Újezd" - 600m 

Chlumec u Českých Budějovic autobusová zastávka ,,Kosov"  

Holkov  před nádražní budovou 

Holkov jen pro Os 3883 a 3804 na hlavní silnici, na autobusové zastávce ,,Velešín, Holkov" 

Velešín město  
autobusové nádraží Velešín a křižovatka ulic Budějovická a silnice k 
zastávce ČD - 300m 

Velešín  na křižovatce u nádraží ČD 

Kaplice  na sil E 55, zastávka autobusů „Střítež, Kaplice-nádraží, rozc.0.3“ 

Rybník  před nádražní budovou 

Summerau před nádražní budovou 

 

 

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 
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196 – ČESKÉ BUDĚJOVICE – SUMMERAU (A ZPĚT) 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – K.ÚJEZD u Č.BUDĚJOVIC 
Dne 22.10. od 8:55 hodin do 16:00 hodin   

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v 
úseku  České Budějovice – Kamenný Újezd u Českých Budějovic    na trati 196  - České Budějovice - 

Summerau (a zpět) výluka.  
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:                

- Ex 333, 332 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Summerau – 
České Budějovice a opačně. 

-  Os vlaky 3800, 3803, 18804,3802, 8212, 3881 a 3805 budou nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou v úseku České Budějovice – Holkov  a opačně  
Os vlaky 3883 a 3804 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku 
České Budějovice - Velešín a opačně. Spoje za Os vlaky pojedou ve dvou linkách, 
základní autobusová linka nepojede do Chlumce, do Chlumce zajede mikrobus. 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy 

České Budějovice  před nádražní budovou po levé straně 

Č.Budějovice jižní zastávka u zastávky cca 50m 

Včelná na zastávce MHD cca 400m od zastávky ČD 

Kamenný Újezd u Č. Budějovic  na náměstí na autobusové zastávce ,,Kamenný Újezd" - 600m 

Chlumec u Českých Budějovic autobusová zastávka ,,Kosov"  

Holkov  před nádražní budovou 

Holkov jen pro Os 3883 a 3804 na hlavní silnici, na autobusové zastávce ,,Velešín, Holkov" 

Velešín město  
autobusové nádraží Velešín a křižovatka ulic Budějovická a silnice k 
zastávce ČD - 300m 

Velešín  na křižovatce u nádraží ČD 

Kaplice  na sil E 55, zastávka autobusů „Střítež, Kaplice-nádraží, rozc.0.3“ 

Rybník  před nádražní budovou 

Summerau před nádražní budovou 

 

 

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 
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