
         

Pozor, výluka! 
Od:  

Do:  

Úsek:  

Opatření: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. 

Pá 9. 10. 2020 

Út 10. 11. 2020 

Z důvodu stavebních prací SŽ v uvedeném termínu budou zrušeny všechny vlaky v úseku 

Polná na Šumavě – Nová Pec. Místo každého vlaku pojedou dva autobusy: 

 přímý autobus Hořice na Šumavě – Nová Pec 

o v úseku Hořice na Šumavě – Černá v Pošumaví autobus nezastavuje! 

 

 mikrobus Polná na Šumavě – Černá v Pošumaví (omezená kapacita!) 

o zastaví ve všech zastávkách s výjimkou Polečnice 

o v Černé v Pošumaví je zajištěn přestup z/do přímého autobusu z/do Nové 

Pece 

Náhradní autobusy jedou podle výlukového jízdního řádu. 

Cestující ve směru z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví a dále přestoupí na přímý 

autobus již ve stanici Hořice na Šumavě. 

V úseku Hořice na Šumavě – Polná na Šumavě jedou vlaky bez omezení, s výjimkou od 

12. do 14. října, kdy místo některých vlaků jede mikrobus. Podrobnosti najdete ve 

výlukovém jízdním řádu. 

Upozorňujeme, že vlak 8113 bude v pracovní dny nahrazen autobusem v úseku Hořice na 

Šumavě – Volary (o víkendu jen do Nové Pece). Výjimkou je poslední den výluky, kdy vlak 

jede bez omezení. 

Zastávky náhradních autobusů najdete na dalším listu. 

Hořice n. Š. – Nová Pec (– Volary) 



 

Zastávky náhradních autobusů 

Platí pro výluku od 9. října do 10. listopadu 2020. 

Náhradní autobusy jedou podle výlukového jízdního řádu. 

Hořice na Šumavě před nádražní budovou 

Polná na Šumavě před nádražní budovou 

Polečnice NEOBSLUHUJE SE! 

Hodňov na silnici pod vlakovou zastávkou 

Žlábek na návsi 

Černá v Pošumaví před nádražní budovou 

Horní Planá zastávka zastávka BUS „Horní Planá, Jenišov, 
rozc.“ 

Horní Planá zastávka BUS „Horní Planá“  
(v ulici Palackého) 

Pernek na Šumavě zastávka BUS „Horní Planá, Pernek“ 

Nová Pec před nádražní budovou 

Ovesná u vlakové zastávky 

Pěkná u vlakové zastávky 

(pozor, přímý autobus Hořice – Volary 
zastaví v obci u kostela!) 

Černý Kříž před nádražní budovou u penzionu 

Dobrá na Šumavě zastávka BUS „Stožec, Dobrá, rozc. 1.0“ 

Volary před nádražní budovou 

 

Další informace pro cestující 

Telefon 733 785 009 

Web www.gwtr.cz 

Facebook www.fb.com/gwtrainregio 

 

http://www.gwtr.cz/
http://www.fb.com/gwtrainregio

