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Ing. Tomáš Jurček, Ing. Pavel Matouš, Ing. Marek Pinkava, Denis Sitora
495 538 802, 495 521 838
jurcek@oredo.cz, matous@oredo.cz, pinkava@oredo.cz, sitora@oredo.cz

Věc: Informace o změnách v železniční dopravě od 10.6.2012

Vážení zástupci samosprávy,
dovolte, abychom Vás informovali o změnách v železniční dopravě s platností od 10.06.2012, kdy
vstoupí platnost změna jízdního řádu 2011/2012.
Na základě jednání Královehradeckého kraje s ČD a.s. o rozsahu drážní dopravní obslužnosti dojde
k tomuto datu k omezení nebo úplnému zrušení některých vlakových spojů. Omezení či rušení se v
celém Královehradeckém kraji dotkne 32 železničních spojů, což představuje 0,5% celkového
rozsahu. Seznam spojů, jichž se změna dotkne, je uveden v příloze.
Královehradecký kraj musel k této redukci přistoupit z důvodu nutnosti dodržení rozsahu
obslužnosti dohodnuté v rámci „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti
veřejnou regionální železniční dopravou“, a kdy každý ujetý kilometr nad tento rozsah by musel být
hrazen v plné výši bez spoluúčasti státu.
Tato redukce je směřována zejména do vlakových spojů, které přepravují malé množství
cestujících, jsou provozovány v sobotu a v neděli, případně v denních dopoledních a večerních
hodinách a do vlaků, které jsou s navrženými k úpravě provozně spojeny. V úvahu byla brána také
alternativní možnost dopravy autobusem v dané relaci.

Ing. Vladimír Záleský
jednatel společnosti

Příloha: Seznam změn k 1. změně jízdního řádu ČD a.s. 2012/12

Seznam změn k 1. změně jízdního řádu ČD a.s. 2012/12
trať
020

vlak
omezení v úseku
5693 Týniště n.O. - Borohrádek

nové
omezení
nejede

022

5650 Borohrádek (9:18) - Týniště n.O.
20221 Solnice (5:50) - Rychnov n.K.

nejede
nejede

026

20220
20202
20225
20224
20229
5141

nejede
nejede
nejede
nejede
nejede
nejede

031

040

041

Rychnov n.K. (6:04) - Solnice
Rychnov n.K.zast. (7:41) - Solnice
Solnice (7:51) - Rychnov n.K.zast.
Rychnov n.K.(15:34) - Solnice
Solnice (15:50) - Rychnov n.K.
Police n.M. (5:00) - Náchod

5143 Police n.M. (7:01) - Hronov

nejede

5140 Hronov (6:51) - Police n.M.
5129 Václavice (10:33) - Nové Město
n.M.

nejede
nejede

5124 Nové Město n.M.(11:24) Václavice
5133 Meziměstí (12:47) - Hronov

nejede
nejede

25171 Broumov (21:01) - Meziměstí
5134 Meziměstí (20:45) - Broumov
5153 Hronov (17:10) - Náchod

nejede
nejede
nejede

15206 Náchod (16:40) - Hronov
5152 Týniště n.O. (19:40) - Náchod

nejede
jede v (5),+

5155 Náchod (20:41) - Týniště n.O.
6261 Jaroměř (21:05) - Hradec Králové
hl.n.
6250 Hradec Králové hl.n. (5:33) Jaroměř
5751 Nový Bydžov (7:19) - Smidary

jede v (5)
nejede

5750 Smidary (7:30) - Nový Bydžov

nejede

nejede
nejede

5524 Hradec Králové hl.n. (11:04) - Jičín omez./29/

5527 Jičín (11:33)- Hradec Králové hl.n.

omez./29/

poznámka
víkendový spoj, jako náhrada zastaví
v BorohrádkuSp 1870 (o ca 20 min dříve)
omezení málo využívaných spojů
v úseku s hustou souběžnou
autobusovou dopravou, možnost
dojíždění vlakem do závodu ŠKODA
AUTO v době střídání směn je nadále
možné

vložený spoj, možnost využít vlak 15 min.
před nebo 15 min. po tomto spoji
vložený spoj, možnost využít vlak 15 min.
před nebo 15 min. po tomto spoji
párový spoj k výše uvedenému
víkendový vložený spoj, možnost využít
vlak 60 min. před nebo 60 min. po tomto
spoji nebo autobus s odjezdem v 10:50
z Náchoda
párový spoj k výše uvedenému
vložený spoj, možnost využít vlak 30 min.
před nebo 30 min. po tomto spoji
pátečně-nedělní spoj
párový spoj k výše uvedenému
prodloužení vlaku Náchod – Doudleby
v pracovních dnech, možnost využít
souběžnou autobusovou dopravu
párový spoj k výše uvedenému
omezení jízdy jen na některé dny
v týdnu, v ostatních dnech možnost
využít Sp vlak s odjezdem v 19:00 z
Týniště
omezení jízdy jen na některé dny v týdnu
málo využívaný večerní vlak, možnost
využití Sp vlaku o 40 min. později
párový vlak k výše uvedenému, možnost
využít R nebo Os o 30 min. později
vložený spoj, možno využít vlak 30 min.
před tímto spojem; spojení do Smidar
zajištěno návazným autobusem l.155
párový spoj k výše uvedenému; spojení
ze Smidar zajištěno přípojným
autobusem l. 156
omezení jízdy vlaku, dnes jezdí
v pracovní dny, nově nebude jezdit o
prázdninách
omezení jízdy vlaku, dnes jezdí
v pracovní dny, nově nebude jezdit o
prázdninách

047

061

5108 Teplice n.M.(22:54) - Teplice
n.M.město

nejede

15785 Teplice n.M.město (23:00) Teplice n.M.
15807 Rožďalovice (7:42) - Kopidlno

nejede

15806 Kopidlno (8:01) - Rožďalovice
064

16407 Mladějov (10:01) - Libuň
9552 Libuň (12:17) - Mladějov

jede v (6),+ do
28.8.
jede v (6),+ do
28.8.
nejede
jede v (6),+ od
23.6 do 7.9.

jedná se o zrušení zájezdu vlaku Choceň
– Meziměstí do zastávky Teplice n/M
město; vlak bude nadále jezdit do stanice
Teplice n/M.

omezení jízdy vlaku jen na víkendové
dny v letním období
párový spoj k výše uvedenému
zkrácení jízdy vlaku
omezení jízdy vlaku jen na víkendové
dny v letním období

