
 

 

192 – Nepomuk – Blatná 
Nepomuk – Blatná 

 

Datum konání:  

Dne  25.a 26.7.2022 vždy od 7:30 hodin do 15:00 hodin    
  Vážení cestující, 
provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu  proběhne výluka v úseku Nepomuk 

– Blatná  na trati 192 Nepomuk – Blatná. 
 

Osobní vlaky Os 27905 před začátkem výluky a 27906, 27909, 27908, 27911 a 27910 budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou, která pojede po dvou trasách.   
 

Základní linka pojede v úseku Nepomuk – Třebčice – Kotouň – Životice – Kasejovice až Blatná a opačně. 
Tato linka jede dle pravidelného železničního jízdního řádu a neobsluhuje zastávku Želvice! 

 

Linka pro obsluhu zastávky Želvice bude provozována v úseku Nepomuk – Třebčice – Želvice a opačně. Tato linka je 

provozována dle níže uvedeného výlukového jízdního řádu. Cestující ze zastávky Želvice ve směru Blatná jedou vždy 

s přestupem přes stanici Nepomuk, kde přestoupí mezi spoji náhradní dopravy. Cestující nedoplácejí rozdíl jízdného 

přes Nepomuk, odjezd ze zastávky Želvice je dříve než je pravidelný odjezd vlaku! 

směr Nepomuk - Želvice 
Spoj náhradní  
autobusové dopravy: 

  527905 
 

427906  
 

527909  
 

427908 
 

427910 
 

     

Nepomuk 191   7 26 8 33 11 26  12 33  14 00      

Třebčice   7 29 8 37  11 29  12 36 14 03      

Želvice   7 33 8 40  11 33  12 40  14 07      

směr Želvice – Nepomuk 
Spoj náhradní  
autobusové dopravy: 

  427905 
 

 527906 
 

427909 
 

 527908 
 

 427911 
 

     

Želvice   7 17 8 25 11 17 12 25       13 47      

Třebčice   7 20 8 28 11 20 12 28  13 50      

Nepomuk 191    7 24 8 32  11 24 12 32       13 54      



Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 

Blatná před nádražní budovou 

Tchořovice    na silnici u zastávky ČD 

Lnáře  na odbočce k nádraží 

Hradiště u Blatné  Lnáře zastávka bus "Lnáře střed" u hotelu - 1 km 

Kasejovice  před nádražní budovou 

Životice autobusová zastávka „Životice“ – v obci cca 600m od žel. zastávky 

Kotouň autobusová zastávka „Oselce, Kotouň, žel.st.“ 

Želvice autobusová zastávka „Mileč, Želvice“- v obci cca 220m od žel.zastávky 

Třebčice autobusová zastávka „Třebčice“- v obci cca 180m od žel.zastávky 

Nepomuk před nádražní budovou 

 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování  SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz,  

mobilní aplikace Můj vlak 
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192 – Nepomuk – Blatná 

 

 

  Kasejovice - Blatná 
Datum konání:  

Dne  27. a 28.7.2022. vždy od 7:30 hodin do 15:40 hodin    
  

 Vážení cestující, 
provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu  proběhne výluka v úseku   

Kasejovice – Blatná   na trati 192 Nepomuk – Blatná. 
 

 

Osobní vlaky 27906, 27909, 27908, 27911, 2790 a 27913 budou nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou v úseku Kasejovice – Blatná. 

 

 

 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 

Blatná před nádražní budovou 

Tchořovice    na silnici u zastávky ČD 

Lnáře  na odbočce k nádraží 

Hradiště u Blatné  Lnáře zastávka bus "Lnáře střed" u hotelu - 1 km 

Kasejovice  před nádražní budovou 

 

 

 

 

 

 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování  SŽ, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz,  

mobilní aplikace Můj vlak 
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