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Hradec Králové, Praha, 29. července 2010

Během čtrnáctidenní výluky budou jezdit mezi
Poděbrady a Hradcem Králové místo vlaků autobusy
Správa železniční dopravní cesty bude nepřetržitě od 4. do 17. srpna opravovat
trať mezi Velkým Osekem a Hradcem Králové. Z tohoto důvodu bude na trati
Praha – Hradec Králové platit výlukový jízdní řád, který se dotkne také jízdy
spěšných vlaků mezi Kolínem a Chlumcem nad Cidlinou. Rychlíky budou
nahrazeny autobusy v úseku mezi Poděbrady a Hradcem Králové hl.n., osobní
vlaky pak mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové hl.n. Vzhledem
k tomu, že pojede více linek náhradních autobusů, žádáme cestující, aby
věnovali zvýšenou pozornost plánování své cesty.
V době od středy 4. srpna od 8:00 do úterý 17. srpna do 17:30 hod. bude správce železniční
infrastruktury, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, opravovat trať v úseku mezi
výhybnou Kanín u Velkého Oseka a odbočkou Plačice na okraji Hradce Králové. „Během čtrnáctidenní
výluky budeme opravovat trať na několika místech. Opravou projde most přes Sánský kanál za zastávkou Sány
a přejezd mezi Praskačkou a odbočkou Plačice. Dále budou vyměněny výhybkové pražce v Dobšicích
nad Cidlinou, dojde k sanaci železničního spodku pod první kolejí ve stanici Převýšov a v mezistaničním úseku
Káranice – Dobřenice. Opravovat budeme také trakční vedení: ve stanicích Káranice a Praskačka vyměníme
nad vybranými kolejemi trakční vedení a ve stanici Chlumec nad Cidlinou postavíme nové stožáry trolejového
vedení. V celém úseku mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou budou rovněž realizovány další menší
údržbové práce,“ popisuje důvody výluky Miroslav Syrotiuk z oddělení provozuschopnosti dráhy SŢDC. „Tuto
výluku využijeme také k opravám železničního svršku na staré i nové spojce mezi Velkým Osekem
a výhybnou Kanín. V době od 9. do 13. srpna bude též opraven železniční přejezd před výhybnou Kanín
v úseku Velký Osek – Kanín.“

Náhradní doprava za rychlíky Praha – Hradec Králové
Výlukové práce, které organizuje Správa železniční dopravní cesty, ovlivní provoz vlaků Českých drah.
Rychlíky mezi Prahou a Hradcem Králové budou během výluk nahrazeny v úseku z Poděbrad
do Hradce Králové náhradními autobusy. „Místo každého rychlíku pojedou tři autobusové linky, které
budou mít různý účel. Pojede zrychlená linka »R«, která nebude mezi Poděbrady a Hradcem Králové
nikde zastavovat a z těchto stanic budou cestující moci pokračovat vlaky dále směrem do Prahy,
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Trutnova nebo Týniště nad Orlicí,“ vysvětluje ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Hradci Králové
Roman Moravčík. „Spojení do Chlumce nad Cidlinou a dále směrem do Nového Bydžova zajistí z Hradce
Králové a Poděbrad druhá z linek, označená »P«. Z Hradce Králové bude odjíždět o 12 minut dříve
a nebude tu čekat na žádné přípoje. Cestující, kteří pojedou do Chlumce nad Cidlinou od Týniště
nad Orlicí nebo Trutnova, mohou využít třetí z autobusových linek, označenou »C«. Ta ale nebude mít
v Chlumci přípojovou vazbu na ostatní vlaky.“

Náhradní doprava za osobní vlaky Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové
Osobní vlaky mezi Hradcem Králové hl.n. a Chlumcem nad Cidlinou budou nahrazeny autobusy linek
»Z«. Odjezdy z Chlumce nad Cidlinou budou o zhruba 15 minut dříve než obvykle, příjezdy sem budou
naopak o 15 minut později. Příjezdy a odjezdy náhradních autobusů do nebo z Hradce Králové se
nemění. Místo vybraných osobních vlaků pojedou v úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl.n. také
zrychlené spoje linky »S«, které zastaví pouze ve vybraných stanicích (Dobřenice, Praskačka).

Náhradní doprava za spěšné vlaky Kolín – Trutnov a osobní vlaky Velký Osek –
Dobšice nad Cidlinou
Změny se z dotknou i vedení spěšných vlaků mezi Kolínem do Trutnovem, které spolu s několika
osobními vlaky zajišťují také spojení do zastávek mezi Velkým Osekem a Chlumcem nad Cidlinou
(Sány, Dobšice nad Cidlinou a Převýšov). Ty nahradí linky »V« a »K«. „Spěšné vlaky, které odjíždějí
z Kolína do Trutnova ve dvouhodinovém intervalu mezi 6:42 a 18:42 budou začínat až ve Velkém Oseku,
přičemž v úseku Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou zajistí spojení náhradní autobusy linky »V«.
Cestující z Kolína prosíme, aby k cestě do Velkého Oseka využili osobní vlaky, které jedou z Kolína 14 minut
před odřeknutými vlaky. První ranní spěšný vlak bude nahrazen autobusem v úseku Kolín – Chlumec
nad Cidlinou, odjezd z Kolína bude ve 4:30. Autobus nahradí také poslední večerní osobní vlak z Kolína
do Dobšic nad Cidlinou. Z Kolína bude odjíždět ve 20:42 a autobus ho nahradí v celé trase,“ říká Roman
Moravčík.„V opačném směru budou spěšné vlaky nahrazeny autobusy linky »K« mezi Chlumcem
nad Cidlinou a Kolínem. Odjíždět budou z Chlumce nad Cidlinou o 2 minuty dříve a z Velkého Oseka
o 11 minut později, než jsou plánované odjezdy vlaků. Ve Velkém Oseku je možné přestoupit na osobní vlaky
do Kolína. Z provozních důvodů nebudou v Kolíně čekat na náhradní autobusy z Chlumce nad Cidlinou žádné
přípojné vlaky.“ Stanice Choťovice nebude během výluk obsluhována!

Linky náhradní autobusové dopravy (barvy dle označení ve výlukovém jízdním řádu)
Linka Z – autobusy linky Z jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec nad Cidlinou a opačně.
Zastavují na všech zastávkách dle výlukového jízdního řádu.
Linka S – autobusy linky S jedou jako zrychlené spoje v úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové
hl.n a opačně. Zastavují pouze na vyjmenované zastávce dle výlukového jízdního řádu.
Linka R – autobusy linky R jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Poděbrady a opačně. Nikde nestaví.
Linka P – autobusy linky P jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Poděbrady a opačně. Zastavují v Chlumci
nad Cidlinou. Odjezdy z Hradce Králové jsou v dřívější časové poloze. Tento spoj pouţijí cestující
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přestupující v Chlumci nad Cidlinou směr Nový Bydţov a Městec Králové. Spoj je bez přípojové vazby
ve stanici Hradec Králové hl.n.
Linka C – autobusy linky C jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec nad Cidlinou a opačně. Spoj
nečeká na přípojovou vazbu ve stanici Chlumec nad Cidlinou a přípojné vlaky v Chlumci nad Cidlinou
na spoje linky C také nečekají.
Linka K – autobusy linky K jedou v úseku Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek – Kolín a opačně. Zastavují
pouze na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu.
Linka V – autobusy linky V jedou v úseku Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek a opačně. Zastavují pouze
na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu.

Přeprava jízdních kol
V náhradních autobusech je omezena přeprava jízdních kol v závislosti na kapacitě spoje. Přepravu více
jak 2 kol v úsecích Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek nebo Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou a více
jak 5 kol v úseku Hradec Králové – Poděbrady je potřeba předhlásit na KCOD Hradec Králové tel. 972 341 649
nejméně 24 hodin předem.

Přeprava cestujících na vozíku
Případnou přepravu cestujících na invalidním vozíku lze zajistit náhradním vozidlem. Tato přeprava
můţe být uskutečněna pouze po předchozím předhlášení nejméně 24 hodin předem. Zájem o přepravu prosím
nahlaste na KCOD Hradec Králové, tel. 972 341 649.

Další provozní informace
Pro spojení Hradec Králové hl.n. – Praha a opačně lze využít také spojení přes stanici Pardubice
hl.n. Cestující budou odbaveni za přímou trasu bez doplatku za trasu přes Pardubice hl.n. Ranní vlaky R
790 a R 846 pokračují z Hradce Králové hl.n. přímo aţ do stanice Pardubice hl.n., odkud mohou cestující
pokračovat dále směrem do Prahy.
Z důvodu náhradní autobusové dopravy nejsou vždy zajištěny přípoje v Chlumci nad Cidlinou směr
Poděbrady a Praha hl.n. Cestující mohou vyuţít náhradní spojení přes Velký Osek a Kolín bez doplatku
za trasu oklikou.
Výlukový jízdní řád je k dispozici na webu ČD www.cdrail.cz/gvd/k020vyluka01.pdf, informace
poskytnou operátoři Kontaktního centra ČD na lince 840 112 113 nebo e-mailu info@cd.cz. České dráhy
se omlouvají za možné komplikace, způsobené touto výlukou Správy železniční dopravní cesty.
Petr Šťáhlavský
tiskový mluvčí ČD – provoz osobní dopravy, e-mail: stahlavsky@gr.cd.cz, hotline: 724 977 822
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Informace o Českých drahách, a. s.
Akciová společnost České dráhy patří k předním ţelezničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 vyuţilo její spoje přes
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů kaţdý den.
Díky dořešení financování veřejné ţelezniční dopravy můţe národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce
2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím
samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných sluţeb.
Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České 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 Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je moţné nakupovat
jízdní doklady na vlaky kategorií Sp, R, Ex, IC, EC a SC. Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do zahraničí a akčních
zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí.
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