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Praha, 21. �íjna 2010 

B�hem p�tidenní výluky mezi Hradcem Králové 
a Jarom��í vyjedou náhradní autobusy 

Od pond�lí 25. do pátku 29. �íjna bude státní organizace Správa železni�ní 
dopravní cesty opravovat výhybky ve stanici P�edm��ice nad Labem 
a kolejišt� v úseku Hradec Králové – Jarom��. B�hem výluky budou všechny 
vlaky v tomto úseku nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového 
jízdního �ádu. V provozu bude n�kolik r�zných linek náhradních autobus�. 
Vyjedou jak zastávkové spoje, které obslouží všechny stanice a zastávky na 
trati, tak i p�ímé spoje pro cestující, kte�í cestují rychlíky Praha – Hradec 
Králové – Trutnov nebo Pardubice – Liberec. Cestující upozor�ujeme, 
že n�které náhradní spoje odjížd�jí oproti vlak�m d�íve.  

Podle Správy dopravní cesty v Hradci Králové se budou b�hem výluky od 25. do 29. �íjna opravovat výhybky 
na královéhradeckém zhlaví stanice P�edm��ice nad Labem a podbíjet koleje v úseku P�edm��ice 
nad Labem – Jarom��, opravou projde také napájecí stanice v Hradci Králové. Dále budou odstran�ny 
porosty v pr�jezdním profilu a opraveny defektoskopické závady kolejnic, prob�hne také revize trak�ního 
vedení. 

�eské dráhy b�hem opravných prací SŽDC nahradí všechny vlaky v úseku Hradec Králové hl.n. – Jarom�� 
autobusy. „Vzhledem k tomu, že pojede více linek náhradní dopravy, žádáme cestující, aby p�ed 
cestou prostudovali výlukový jízdní �ád a p�i p�estupování do vozidel náhradní dopravy pe�liv� 
sledovali jejich ozna�ení,“ �íká Tomáš Fiala z Krajského centra osobní dopravy �D v Hradci Králové. 

„Místo osobních vlak� budeme mezi Hradcem Králové a Jarom��í vypravovat zastávkové spoje linky A, 
které zastaví ve všech stanicích a zastávkách na trati, a také zrychlené spoje linky R, které zastaví jen 
v Holohlavech a �ernožicích. Cestujícím, kte�í pojedou trutnovskými nebo libereckými rychlíky, jsou 
ur�eny náhradní spoje linky P, které nebudou mezi Hradcem Králové a Jarom��í nikde zastavovat. Tyto 
rychlé spoje budou mít ve v�tšin� p�ípad� d�ív�jší odjezdy z Hradce Králové i Jarom��e. Spojení 
do Smi�ic zajistí vedle linky A také autobusy linky S,“ vysv�tluje Tomáš Fiala. 

P�ípadnou p�epravu cestujících na invalidním vozíku lze zajistit náhradním vozidlem. Tato p�eprava m�že být 
uskute�n�na jen po p�edchozím p�edhlášení nejmén� 24 hodin p�edem. Zájem o p�epravu je pot�eba 
nahlásit na KCOD Hradec Králové, tel. 972 341 649. 

Odchylné umíst�ní zastávek náhradní autobusové dopravy 

• P�edm��ice nad Labem – zastávka bude na zastávce autobus� MHD P�edm��ice, Na Staré; 

• Lochenice – zastávka bude na zastávce autobus� MHD Lochenice, kostel; 
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• Holohlavy – na zastávce linkových autobus� Holohlavy (cca 1 km od železni�ní stanice Smi�ice), tato 
zastávka je mimo�ádn� z�ízena pouze po dobu výluky; 

• �ernožice – na zastávce linkových autobus� �ernožice,odb.; 

• Semonice – zastávka pro spoje náhradní dopravy bude na zastávce linkových autobus� Semonice 
(autobusová zastávka v obci cca 50 m od zastávky �D) 

Za p�ípadné komplikace zp�sobené výlukou Správy železni�ní dopravní cesty se �eské dráhy svým 
cestujícím omlouvají. 

Petr Pošta 
tiskové odd�lení �D 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do 

zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 


