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Hradec Králové, 22. listopadu 2013 

Novinky ve vlakovém  jízdním řádu od 15. prosince 
v Královéhradeckém  kraji 
V neděli 15. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2014. Rozsah 
objednávané vlakové dopravy v Královéhradeckém kraj i oproti p ředchozímu 
grafikonu mírn ě klesne o 1,8 %. Mezi hlavní novinky bude pat řit zm ěna 
dopravního modelu a rozší ření provozu sp ěšných vlak ů mezi Broumovem, 
Náchodem a Starko čí a dále nasazení dalších dvou nových jednotek 
RegioPanter mezi Jarom ěří, Hradcem Králové a Pardubicemi. V souvislosti se 
stavebními pracemi na plánovaném zdvoukolejn ění úseku mezi Opatovicemi 
nad Labem a Stéblovou bude upraven jízdní řád mezi Hradcem Králové 
a Pardubicemi a s výlukovou činností bude pot řeba počítat také b ěhem 
přestavby stanice Týništ ě nad Orlicí a úseku Týništ ě nad Orlicí – Častolovice – 
Rychnov nad Kn ěžnou. Nový jízdní řád bude platit až do 13. prosince 2014. 

Regionální vlaky, objednané Královéhradeckým krajem , ujedou v jízdním řádu 2013/14 celkem 5,282 mil. 
vlakových kilometr ů, denn ě vlaky ujedou 14 470 kilometr ů. Oproti roku 2013 je to snížení o 1,8 %. 
Celkem České dráhy nabídnou 680 regionálních spoj ů. V pracovní den jich bude jezdit 606, v sobotu 451  
a v ned ěli 431. Dále na území kraje denn ě pojede 50 rychlík ů, tzn. stejn ě jako v sou časném jízdním řádu. 

Všechny dálkové i regionální vlaky mohou používat také zákazníci integrovaných dopravních systémů VYDIS 
(ČD, DP měst Hradec Králové a Pardubice) a mezikrajského systému Královéhradeckého a Pardubického kraje 
IREDO. V systému IREDO nastaly od 1. září 2013 změny v odbavení zákazníků, a to díky zavedení krajské 
čipové karty. České dráhy provozují na základě smlouvy jedno z kontaktních míst na královéhradeckém hlavním 
nádraží a na všech obchodních místech v kraji zajišťují příjem žádostí o čipové karty a jejich vydání zákazníkovi 
IDS. 

Nejvýznamn ější zm ěny v regionální doprav ě ČD v Královéhradeckém kraji 

Zásadní změna jízdního řádu na severní části tratě 026 Týniště nad Orlicí – Broumov 
V úseku Broumov – Náchod – Starkoč bude rozšířen provoz spěšných vlaků na hodinový interval s přípoji 
směrem do Hradce Králové. 

Nasazení nových jednotek RegioPanter 
Na osobních a spěšných vlacích na trati 031 Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice budou nasazeny další dvě 
elektrické jednotky řady 440 RegioPanter. K novému jízdnímu řádu budou v provozu celkem 4 jednotky 
pořízené s podporou EU. 

Úprava jízdního řádu v úseku Hradec Králové – Pardubice a další změny v souvislosti 
s výlukovou činností 
V úseku Pardubice – Hradec Králové na trati 031 bude upraven jízdní řád, a to v souvislosti se stavebními 
pracemi SŽDC na zdvoukolejnění úseku Opatovice nad Labem – Stéblová. Další velkou a dlouho očekávanou 
investiční akcí bude plánované zahájení přestavby stanice Týniště nad Orlicí a traťového úseku Týniště nad 
Orlicí – Častolovice – Rychnov nad Kněžnou. Vzhledem k čerpání prostředků EU na modernizace železniční 
infrastruktury se v období 2014 a 2015 očekává podstatný nárůst výlukové činnosti na tratích 
v Královéhradeckém kraji. 

 



 

Změny v jízdním řádu vlak ů ČD na jednotlivých tratích Královéhradeckém kraje 
(na tratích, které nejsou v p řehledu zmi ňovány, nedochází k podstatn ějším zm ěnám) 

Tratě 020, 021, 022, 023 a 026 (Týniště nad Orlicí, Náchod, Broumov) 

Zásadní zm ěna nastane na trati  026 Týništ ě nad Orlicí – Broumov:  Spěšné vlaky Starko č – Náchod – 
Broumov pojedou po celý den v hodinovém intervalu, ve Starko či bude vždy návaznost na rychlíky 
či sp ěšné vlaky Trutnov – Hradec Králové a naopak, které mají v Hradci návaznost na další sm ěry 
(do Prahy, Pardubic, Ji čína atd.). Tyto vlaky zajistí každou hodinu spojení krajského města se sídly severně 
od Náchoda (Hronov, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Meziměstí, Broumov atd.) za konkurenceschopné 
jízdní doby (např. Hradec Králové – Hronov již za 1 hodinu a 6 minut, Hradec Králové – Teplice nad Metují 
za 1 hodinu a 26 minut, Hradec Králové – Broumov za 1 hodinu a 54 minut). 

Spojení spěšnými vlaky Meziměstí – Choceň a opačně bude zachováno s přestupem v Náchodě. Ranní spěšný 
vlak Sp 1871 s odjezdem z Meziměstí v 5:34 pojede i nadále přímo. Spěšné vlaky Sp 1870 a Sp 1872 s odjezdy 
z Chocně v 8:38 a 14:38 nově zastaví v Čermné nad Orlicí. 

Na trati 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice nad Orlicí  pojede osobní vlak Os 25230 z Doudleb nad Orlicí 
o cca 20 minut později (nově ve 14:33). Důvodem je navázání přípoje od osobního vlaku Os 15229 z Týniště 
nad Orlicí (příj. do Doudleb nad Orlicí ve 14:30). 

Tratě 030, 031 a 032 (Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, Hradec Králové – 
Trutnov) 
Přínosem pro další zlepšení kultury cestování na trati 031 Jarom ěř – Hradec Králové – Pardubice  budou další 
moderní elektrické jednotky řady 440 RegioPanter, které nabídnou klimatizaci, čalouněné ergonomické 
sedačky, vakuové WC a Wi-Fi připojení k internetu. Celkem budou v provozu nasazeny 4 jednotky, a to na 
téměř všech osobních vlacích a většině spěšných vlaků. 

Jízdní řád na trati 031 v úseku Hradec Králové – Pardubice dozná řady úprav.  V úseku Stéblová – 
Opatovice nad Labem začne modernizace tratě, která bude znamenat dočasné prodloužení jízdních dob 
z důvodu stavebních prací. Podle projektu SŽDC bude vybudována druhá kolej, modernizovány zastávky 
a stanice, zabezpečovací zařízení a zvýšena rychlost až na 160 km/h. Předpokládané ukončení stavby 
je podzim 2015. 

Z těchto důvodů bude mírně snížen počet vlaků mezi a Hradcem Králové a Pardubicemi, spěšné vlaky Trutnov 
– Pardubice budou ukončeny v Hradci Králové. Návaznost dále do Pardubic bude vždy zajištěna osobním 
vlakem, vedeným jednotkou RegioPanter. Změny v modelu dopravy na trati 031 rovněž respektují požadavky 
Pardubického kraje na rozložení zastávkových a rychlých vlaků, z Hradce Králové budou odjíždět zastávkové 
vlaky vždy těsně po celé hodině, rychlé vždy kolem 30. minuty. 

Tratě 040, 041, 044 a 047 (Ostroměř, Stará Paka, Hostinné, Vrchlabí, Teplice n. M.) 
Na těchto tratích nedochází prakticky k žádným úpravám. Drobná změna bude pouze na trati 047 Trutnov – 
Teplice nad Metují  v úseku Teplice n. M. – Adršpach. Osobní vlaky Os 15778 a Os 15779 s odjezdy z Teplic 
ve 12:33, resp. z Trutnova hl.n. ve 13:12 nepojedou a naopak spoje Os 15780 a Os 15781 jedoucí o 2 hodiny 
později pojedou v sezóně od konce dubna do konce srpna každý den. V letní sezóně bude pro zajištění 
turistické přepravy provoz téměř všech vlaků zajišťován jednotkami Regionova. Na vlaku Os 15763 bude 
v neděli řazen motorový vůz ř. 854 a pojede přímo do Starkoče (z Teplic n. M. bude spojen se spěšným vlakem 
Sp 1763) k rychlíku R 922 směrem do Hradce Králové a Prahy. 

Tratě 061, 062, 064 (Jičín – Kopidlno – Nymburk, Chlumec n. Cidl. – Křinec, Libuň – 
Sobotka) 

Na tratích 061 Jičín – Nymburk  a 062 Chlumec nad Cidlinou – K řinec  nedochází k žádným úpravám. Na trati 
064 (Mladá Boleslav – Dolní Bousov – Stará Paka nepojedou osobní vlaky Os 16405 a Os 9552 v úseku 
Mladějov – Libuň a opačně, a to z důvodu nízkého využití. 



 

 

Nasazení modernizovaných vozidel v Královéhradeckém  kraji 
v jízdním řádu 2013/2014 

Trať linka regionální dopravy 

typ 
modernizovaného, 

pop ř. nového 
vozidla 

počet 
nasazených 

souprav 

podíl 
rozsahu 
dopravy 

v % 

Hr. Králové – Letohrad 854 + 054 + 954 2 

(Trutnov –) Chlumec n. C. – Velký 
Osek – Kolín 

854 + 954 1 

Chlumec nad C. – Hr. Králové 814 + 914 
1 

 (víkend. provoz) 

020 

Choceň  – Týniště n O.  (– Náchod)  854 + 054 1 

32 
 

Hr. Králové – Letohrad 854 + 054 +954 2 
021 

Týniště n. O. – Doudleby n. O. 814 + 914 1 
51 

022 Častolovice – Rychnov n. K. – Solnice 814 + 914 1 68 
(Choceň –) Týniště n. O. – Náchod  854 + 054 1 
Týniště n. O. – Náchod – Police n. M. 814 + 914 1 026/033 
Starkoč – Náchod – Broumov 814 + 914 3 

84 

Hr. Králové – Trutnov 854 +054 + 954 1 

(Pardubice –) Hr. Králové – Náchod / 
Trutnov 

854 +054 2 031 

Pardubice – Hr. Králové – Jaroměř 440 4 

95 
 

(Pardubice –) Hr. Králové – Náchod / 
Trutnov 

854 + 054 3 
032 

Hr. Králové – Trutnov 854 + 054 + 954 1 
82 

040 Trutnov – Chlumec n. C. (– Kolín) 854 + 954 4 56 
041 Hr. Králové – Jičín – Turnov 814 +914 5 93 

047 Teplice nad Metují – Trutnov 814 + 914 
2 

(letní provoz) 

 
41 
 

061 Jičín – Kopidlno – Nymburk 814 + 914 3 93 
064 St. Paka – Libuň  (– Ml. Boleslav) 814 + 914 3 53 

Vysvětlivky: 814 + 914 = dvouvozová Regionova; 854 + 054 + 954 = modernizovaná vratná motorová souprava 
sestavená ze čtyřnápravových vozů; 440 = RegioPanter. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 
972 232 299, 972 232 089 
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 
 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících. 

Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické 

jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.  

 


