
0 Kč (0 položek) 

Výluka v provozu
Trať 020 | (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň (a zpět)

Úsek: Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou Kraj: Středočeský kraj, Královéhradecký kraj

Kdy: 02.12.2015 00:00 - 17.12.2015 23:59 Poznámka: plánovaná výluka

Opatření:

Zjistit polohu vlakůVýluky e-mailemZobrazit na mapě

Popis výlukového opatření:

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Náhradní doprava je organizována v různých linkách a odlišných 
časových polohách podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky R linky Trutnov/Letohrad/Hradec Králové - Praha odjíždí ze ŽST Hradec Králové hl. n. dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Odjezdy vlaků se řídí výlukovým 
jízdním řádem!

Vlaky Sp linky Kolín - Trutnov (vyjma Sp 1801) jsou v úseku Velký Osek - Kolín odřeknuty bez náhrady. Cestující v úseku Kolín - Velký Osek a opačně využijí osobní vlaky 
PID linky S2 Kolín - Praha Masarykovo nádraží.

Vlak Os 5242 je nahrazen autobusem náhradní dopravy v úseku Dobšice nad Cidlinou - Kolín.

Z důvodu náhradní dopravy nejsou zajištěny přípoje v ŽST Chlumec nad Cidlinou směr Poděbrady a Praha hl.n. Cestující mohou využít náhradní spojení z Nového Bydžova 
nebo přes Velký Osek a Kolín bez doplatku za jízdu oklikou.

Pro spojení Hradec Králové - Praha a opačně lze využí spojení přes ŽST Pardubice hl. n. Cestující budou odbaveni za přímou trasu bez doplatku za jízdu oklikou.

Popis zastávek náhradní dopravy:

Stanice Popis

Poděbrady před staniční budovou

Kolín před staniční budovou

Kolín-Zálabí autobusová zastávka "Kolín, Tatradomy"

Velký Osek před staniční budovou

Sány autobusová zastávka "Opolany, Opolánky, host."; při uzavírce přejezdu "Badra" bude zastávka náhradní dopravy na křižovatce v Opolánkách cca 
20 m od autobusové zastávky "Opolany, Opolánky, host."

Dobšice nad 
Cidlinou

autobusová zastávka "Dobšice, Libněves"

Choťovice neobsluhuje se

Převýšov u odbočky k železniční stanici

Chlumec nad 
Cidlinou

před staniční budovou

Přínosy výluky:

• zvýšení komfortu cestování
• udržení technického stavu trati
• zvýšení bezpečnosti železničního provozu

Důvody výluky:

• rozsáhlejší oprava tratě

Omezení služeb:

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol

Služba je v autobusech náhradní dopravy vyloučena.

Odkazy na podrobnosti:

• 020 Výlukový jízdní řád

Cestujícím je také k dispozici zákaznická informační linka +420 840 112 113, kde vám naši operátoři podají veškeré zde uvedené informace. Za vzniklé problémy se 
omlouváme.

Informace z osobní dopravy - tel: +420 840 112 113, e-mail: info@cd.cz , web: www.cd.cz
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