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Trať 031 – PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ – JAROMĚŘ (A ZPĚT) 

Úsek HRADEC KRÁLOVÉ HL.N. – JAROMĚŘ 
Datum konání: nepřetržitě od 7:40 hod. dne 18.04.2016; do 19:40 hod. dne 02.08.2016 
Vážení cestující, 
z důvodu opravy železniční trati společností SŽDC, s.o. proběhne ve dnech od 18. dubna 2016 nepřetržitě do 2. srpna 2016 výluka trati v úseku 

Hradec Králové hl.n. – Jaroměř. Vlaky budou nahrazeny autobusovou dopravou v úsecích dle výlukového jízdního řádu.  Výlukový jízdní řád 
naleznete na www.cd.cz ve složce „Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády“ 

 Náhradní autobusová doprava bude organizována dle výlukového jízdního řádu, upozorňujeme, že odjezdy 

jsou v dřívějších časových polohách, příjezdy jsou naopak v pozdějších časových polohách a dochází 

k rozvázání přípojových vazeb v ŽST Hradec Králové hl.n. včetně přímých linek Pardubice hl.n. – Liberec a 

opačně, Praha hl.n. – Trutnov hl.n. a opačně. Z tohoto důvodu je zřízena přímá linka Jaroměř – Pardubice 

hl.n. a opačně. Toto opatření bylo přijato pro zajištění včastnosti spojů v úseku Hradec Králové hl.n. – Praha, 

Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n., Hradec Králové hl.n. – Jaroměř a Hradec Králové hl.n. – Týniště n/O. 

Spoje u kterých bude přímá trasa zachována s využitím náhradní autobus. dopravy v úseku Hradec Králové – Jaroměř a pačně: 

 R 932 v , R 922 v , R 920 R 1277   R 931 

Liberec    20:02 hod.  Praha hl.n. 16:11 hod. 

Trutnov hl.n. 6:41 hod. 16:41 hod. 18:41 hod.   Hradec Králové hl.n. 17:54 hod. 

Jaroměř 7:42 hod. 17:42 hod. 19:42 hod. 22:17 hod.  Jaroměř 18:20 hod. 

Hradec Králové hl.n. 8:09 hod. 18:09 hod. 20:09 hod. 22:42 hod.  Trutnov hl.n. 19:20 hod. 

Praha hl.n. 9:43 hod. 19:43 hod. 21:43 hod.     

Pardubice hl.n.    23:05 hod.    

Trasy linek náhradní autobusové dopravy: 
Linka Z –   autobusy linky Z jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř (- Starkoč) a opačně. Nahrazuje zastávkové spoje.  
Linka S –  autobusy linky S jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř a opačně. Zastavují pouze ve stanici Smiřice. Tento spoj je 

zrychlenou variantou zastávkového spoje. 
Linka R –  autobusy linky R jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř a opačně. Nikde nestaví. Náhradní autobusová doprava linky R 

v Hradci Králové hl.n. nečeká na žádné přípojné vlaky kromě vybraných spojů uvedených ve výlukovém jízdním řádu. 

Linka P –  autobusy linky P jedou v úseku Pardubice hl.n. - Jaroměř a opačně. Nikde nestaví. Náhradní autobusová doprava linky P 
v Pardubicích hl.n. nečeká na žádné přípojné vlaky kromě spoje č.64 a 66 dle výlukového jízdního řádu.  

Zastávky náhradní autobusové dopravy jsou uvedeny ve výlukovém jízdním řádu:  

Upozorňujeme na zastávku Černožice, která je odchylně od minulých výluk na autobusové zastávce „Černožice, ROTEXIM“ 

 Pokud je v autobusech náhradní autobusové přepravy povolena přeprava spoluzavazadel (zejména jízdních kol a dětských kočárků), je 

to v hlavičce spoje označeno piktogramem  . Taková přeprava je možná pouze do vyčerpání kapacity míst ve spoji, přičemž přeprava 
dětských kočárků má přednost před jízdními koly. Maximálně možný počet přepravovaných jízdních kol je vyjádřen u piktogramu  v 

hlavičce spoje číselným indexem, pokud není přeprava vůbec možná, je to vyjádřeno piktogramem  v hlavičce spoje. Přeprava jízdních 

kol nad limit uváděný indexem (tedy pouze u spojů, kde je přeprava spoluzavazadel povolena) může být realizována jen po předchozím 

předhlášení nejméně 72 hodin předem, pokud to provozní podmínky umožní; o povolení či zamítnutí přepravy budou cestující 
informováni. 

 Přeprava skupin cestujících může být uskutečněna pouze po předchozím předhlášení prostřednictvím objednávkového formuláře pro 
přepravu skupin (na eShop ČD, telefonicky na kontaktním centru nebo na pokladní přepážce) a následného schválení přepravy. 

Skupinám odbaveným jiným způsobem nemohou být garantována místa ve spoji náhradní autobusové dopravy a nemusí být do 

konkrétního autobusu přijaty k přepravě.  

 Cestující s jízdenkou platnou v trati Hradec Králové hl.n. – Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek – Nymburk – Praha hl.n. mohou využít 
náhradní spojení jízdou oklikou z Hradce Králové hl.n. přes Pardubice hl.n. a Kolín bez doplatku jízdného.  

 Cestující s jízdenkou platnou v trati Pardubice-Rosice nad Labem – Hradec Králové hl.n. – Jaroměř – Liberec mohou využít náhradní 
spojení NAD přes Pardubice hl.n. bez doplatku jízdného.  

 Upozorňujeme cestující, že pro jízdu Hradec Králové hl.n. – Turnov - Liberec a opačně lze využít také spojení po trati číslo 041 přes 
Jičín, která není touto výlukovou činností dotčena.  

Omlouváme se všem cestujícím za komplikace způsobené výlukovou činností. Vzhledem k tomu, že v době 

výluky bude současně na hlavní silnici č. 33 v obci Holohlavy probíhat silniční uzavírka a autobusy náhradní 

přepravy tedy budou nuceny používat objízdné trasy, může být touto skutečností dotčena včasnost jejich 

jízdy. Při plánování cesty vám proto doporučujeme zohlednit tyto skutečnosti a raději využít dřívější spoj. 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní      SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 840 112 113, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz 
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