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Výluka železni čního uzlu Jarom ěř omezí vlaky ČD 
ve směru do Hradce Králové, České Skalice a Staré 
Paky 
V období od 24. července do 14. prosince budou z d ůvodu rekonstrukce 
železniční stanice Jarom ěř probíhat výluky Správy železni ční dopravní cesty 
v úsecích Hradec Králové – Jarom ěř – Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka 
a Hradec Králové – Jarom ěř – Česká Skalice. České dráhy nahradí dálkové 
i regionální vlaky autobusovou dopravou, která bude  organizována podle 
výlukových jízdních řádů. V provozu bude n ěkolik r ůzných linek náhradních 
autobus ů, proto doporu čujeme cestujícím, aby v ěnovali plánování cest p řes 
Jarom ěř zvýšenou pozornost. 

V souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice Jaroměř, kterou  Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
provádí již druhým rokem, bude od 24. července do 14. prosince 2019 omezen provoz vlaků Českých drah 
v úseku z Hradce Králové hl.n. přes Jaroměř do České Skalice a Náchoda a také z Hradce Králové přes 
Jaroměř do Dvora Králové nad Labem, resp. až do Staré Paky. České dráhy zajistí během výluky náhradní 
autobusovou dopravu následovně: 

Změny v dálkové doprav ě 

Rychlíky Pardubice –  Hradec Králové – Jarom ěř – Liberec  budou od 24. července až do 14. prosince  
nahrazené autobusy v úseku Hradec Králové hl. n. – Jaroměř – Dvůr Králové n. L. – Stará Paka. K dispozici 
budou tři linky náhradní autobusové dopravy: 

• Linka P –  autobusy pojedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Stará Paka a opačně, zastaví pouze v Nové 
Pace, aut. nádr. Půjde o přímý spoj pro cestující z Hradce Králové do Staré Paky a naopak 
se zajištěnou návazností na vlaky. 

• Linka D –  autobusy pojedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem a opačně.  

• Linka J –  autobusy pojedou v úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka a opačně, ve Staré 
Pace se zajištěnou návazností na vlaky.  

Rychlíky a také sp ěšné vlaky na rameni  Hradec Králové – Jarom ěř – Česká Skalice – Trutnov / Náchod  
budou od 24. července do 21. října nahrazené autobusovou linkou R , která pojede v úseku Hradec Králové 
hl.n. – Jaroměř – Česká Skalice – Náchod a zpět. V úseku Česká Skalice – Trutnov hl.n. a opačně pojedou 
rychlíky z důvodu zajištění návaznosti na náhradní autobusy v upravených časech. Od 22. října předpokládáme, 
že náhradní autobusová doprava bude zajištěna v kratším úseku Jaroměř – Česká Skalice – Náchod. 

Změny v regionální doprav ě 

Osobní vlaky na trati  030 Jarom ěř – Stará Paka  budou během dlouhodobé výluky nahrazené autobusy 
linky Z , které obslouží všechny nácestné stanice mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L. V období 
od 16. do 29. srpna bude náhradní autobusová doprava místo osobních vlaků zajištěna v úseku z Jaroměře až 
do Staré Paky a zpět.  

Osobní vlaky na trati  032 Jarom ěř – Trutnov  budou nahrazeny autobusovou linkou Z , která pojede v úseku 
Jaroměř – Česká Skalice – Náchod a zpět. Spěšné vlaky Hradec Králové – Jarom ěř – Trutnov  budou 
nahrazené autobusy linky „R“ v úseku Hradec Králové – Česká Skalice – Náchod. V úseku Česká Skalice – 
Trutnov hl.n. a opačně pojedou spěšné vlaky z důvodu zajištění návaznosti na náhradní autobusovou dopravu 
v upravených časech. 



 

Osobní a sp ěšné vlaky pravideln ě zastavující ve stanici Smi řice na trati  031 Pardubice  – Hradec Králové 
– Jarom ěř budou od 24. července do 21. října nahrazené autobusy v úseku Smiřice – Jaroměř a zpět. 
Ve dnech 31. července a 1. srpna pojedou náhradní autobusy za některé spoje i v úseku mezi Hradcem Králové 
a Smiřicemi. 

Od 22. října p ředpokládáme, že bude možné vjížd ět do stanice Jarom ěř od Hradce Králové a náhradní 
autobusová doprava bude zajišt ěna jen v úsecích z Jarom ěře do Dvora Králové nad Labem a z Jarom ěře 
do České Skalice a Náchoda.  

V souvislosti s výlukovými jízdními řády na tratích 030, 031 a 032 dochází k drobným časovým posunům vlaků 
Českých drah i na tratích 047 Trutnov – Teplice n. Metují (v úseku Trutnov hl . n. – Trutnov st řed) a na trati 
045 Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou.  

Podrobnosti najdou cestující ve výlukových jízdních  řádech pro trat ě č. 030, 031, 032, 045 a 047 
na stránkách  www.cd.cz/omezeniprovozu . 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 


