
0 Kč (0 položek) 

Výluka v provozu
Trať 220 | (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice (a zpět)

Úsek: Tábor - Sudoměřice u Tábora Kraj: Středočeský kraj, Jihočeský kraj

Kdy: 07.07.2014 07:35 - 11.07.2014 18:55 Poznámka: plánovaná výluka

Opatření:

Zjistit polohu vlakůVýluky e-mailemZobrazit na mapě

Popis výlukového opatření:
Po dobu výluky budou náhradní autobusovou dopravou nahrazeny všechny vlaky kategorie R v úseku 
Tábor - Olbramovice a opačně a vlaky kategorie Os a Sp v úseku Sudoměřice u Tábora - Tábor a 
opačně. 

Popis zastávek náhradní dopravy:

Stanice Popis

Tábor před nádražní budovou

Chotoviny před nádražní budovou

Sudoměřice u Tábora před nádražní budovou

Olbramovice před staniční budovou

Přínosy výluky:

• zvýšení komfortu cestování
• udržení technického stavu trati
• zvýšení bezpečnosti železničního provozu

Důvody výluky:

• stavba tranzitního koridoru
• modernizace ve stanici
• modernizace tratě

Omezení služeb:

vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku

Služba a u všech rychlíků a osobních vlaků v úseku dotčeném výlukou pro náhodnou 
frekvenci není zajištěna, objednané přepravy lze uskutečnit po zabezpečení odpovídajícího 
typu autobusů ND a mobilní zvedací plošiny. Každý požadavek musí být projednáván 
individuálně s KCOD České Budějovice na tel. čísle 972 544 386 (příp. 972 544 385, 972 544 
768) a po projednání bude cestujícím zajištěna přeprava.



úschova během přepravy

U všech osobních vlaků není služba přes úsek dotčený výlukou zajištěna. Překládku jízdních 
kol si musí cestující ve stanicích na začátku a konci výluky zajistit sám. Spoluzavazadla se 
přepravují v omezeném množství v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. 
Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních 
spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte 
kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3.Případné, dopředu známé, 
požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musejí být včas a řádně projednány 
s KCOD České Budějovice na tel. čísle 972 544 386 (příp. 972 544 385, 972 544 768). Tyto 
požadavky budou řešeny individuálně.

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol

U všech osobních vlaků není služba přes úsek dotčený výlukou zajištěna. Spoluzavazadla se 
přepravují také v omezeném množství v autobusech ND do zaplnění k tomu určeného místa. 
Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních 
spoluzavazadel přednost. Dojde-li k zaplnění určeného místa spoluzavazadly, považujte 
kapacitu spoje za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD KC 3. Překládku jízdních kol si 
cestující ve stanicích na začátku a konci výluky zajišťuje sám. Případné, dopředu známé, 
požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly musejí být včas a řádně projednány 
s KCOD České Budějovice na tel. čísle 972 544 386 (příp. 972 544 385, 972 544 768). Tyto 
požadavky budou řešeny individuálně.

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol, povinná rezervace pro jízdní kolo

Služba je u rychlíků zajištěna přívěsem za autobusem s kapacitou 10 kol na základě povinné 
rezervace. Cestující si zajistí překládku kol ve stanicích Olbramovice a Tábor. V případě 
nemožnosti uspokojit poptávku doporučujeme využití vlaků jedoucích před a po ukončení 
výluky. Případné, dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními koly 
musejí být včas a řádně projednány s KCOD České Budějovice na tel. čísle 972 544 386 
(příp. 972 544 385, 972 544 768). Tyto požadavky budou řešeny individuálně.

Cestujícím je také k dispozici zákaznická informační linka +420 840 112 113, kde vám naši operátoři 
podají veškeré zde uvedené informace. Za vzniklé problémy se omlouváme.
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