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Omezení jízdy vlaků v Královéhradeckém kraji od 30. 3. 2020 do odvolání 
V pracovních dnech i o víkendech dochází k omezení rozsahu regionální železniční dopravy o přibližně 30 %. 

Trať 020 (Praha –) Velký Osek – Hradec Králové – Choceň 

úsek Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou 

Provoz osobních a spěšných vlaků zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

úsek Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

Provoz osobních a spěšných vlaků denně převážně podle nedělních jízdních řádů. 

odjezdy z Chlumce n. Cidlinou: 4:50, 6:29 (víkend), 6:50 (pracovní dny), 9:49, 12:29, 13:51, 15:50, 17:48, 20:49 

odjezdy z Hradce Králové: 5:41, 7:34, 11:01, 12:40, 14:34, 16:34, 18:34, 22:40 

úsek Hradec Králové – Týniště nad Orlicí 

Provoz osobních a spěšných vlaků denně podle nedělních jízdních řádů. 

Nad rámec nedělních jízdních řádů jsou v pracovní dny zachovány tyto vlaky: 

 z Hradce Králové v 4:28, 5:03, 22:35 

 z Týniště nad Orlicí v 4:33 

úsek Týniště nad Orlicí – Choceň 

Provoz spěšných vlaků linky Náchod – Choceň přerušen. 

Provoz osobních vlaků převážně zachován dle standardních jízdních řádů. 

Zrušeny jsou tyto vlaky: 

 6:01 z Týniště nad Orlicí do Chocně (pracovní dny) 

 6:28 z Chocně do Týniště nad Orlicí (pracovní dny) 

 14:41 z Borohrádku do Chocně (pracovní dny) 

 14:57 z Chocně do Borohrádku (pracovní dny) 

 19:39 z Chocně do Týniště nad Orlicí (víkendy) 

 23:00 z Týniště nad Orlicí do Čermné nad Orlicí (pracovní dny) 

Trať 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad, Častolovice – Solnice 

úsek Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí, Častolovice – Rychnov nad Kněžnou 

Provoz vlaků v pracovní dny převážně podle nedělních jízdních řádů. Nad rámec nedělních jízdních řádů jsou však 

zachovány tyto vlaky: 

 4:50 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic 

 4:53 z Týniště nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou 

 5:07 z Doudleb nad Orlicí do Týniště nad Orlicí 

 5:30 z Týniště nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí 

 5:32 z Doudleb nad Orlicí do Týniště nad Orlicí 

 13:31 z Doudleb nad Orlicí do Týniště nad Orlicí 

 14:03 z Týniště nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí 
Provoz vlaků o víkendu je omezen. Zachovány jsou pouze spěšné vlaky a rychlíky linky Hradec Králové – Letohrad, 

k těmto vlakům jsou vedeny přípoje z/do Rychnova nad Kněžnou. Spoje většinou pojedou každé dvě hodiny. 

úsek Rychnov nad Kněžnou – Solnice 

Provoz vlaků zastaven. 

úsek Doudleby nad Orlicí – Letohrad 

Přechází se na každodenní provoz podle nedělních jízdních řádů s těmito výjimkami: 

 vlaky navíc v pracovní dny: 4:48 z Doudleb nad Orlicí do Letohradu, 14:33 z Letohradu zpět 

 vlak v 21:55 z Doudleb nad Orlicí do Letohradu zrušen 
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Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách 
Provoz zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

Trať 026 Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice 

úsek Týniště nad Orlicí – Náchod 

Provoz spěšných vlaků linky (Hronov –) Náchod – Choceň přerušen. 

Provoz osobních vlaků zajištěn v rozsahu 6 párů spojů v pracovní dny a 4 párů spojů o víkendu. 

z Týniště nad Orlicí: 4:46 (pracovní dny), 6:42, 12:42, 15:38, 17:40 (pracovní dny), 21:33 

z Náchoda:  4:33 (pracovní dny), 5:39, 10:21, 14:22, 17:21, 19:22 (pracovní dny) 

úsek Starkoč – Broumov 

Spěšné vlaky linky Starkoč – Broumov jedou v pracovní dny až na výjimky bez omezení, o víkendech je provoz 

zajišťován ve dvouhodinovém intervalu. 

Provoz následujících vlaků je přerušen: 

 Sp „Dobrošov“ (Broumov – Hradec Králové a zpět) 

 Os Václavice – Starkoč a zpět 

 Os Meziměstí – Náchod a zpět 

 Sp Choceň – Náchod – Teplice nad Metují a zpět 

Trať 028 Opočno pod Orlickými horami – Dobruška 
Provoz zastaven. 

Trať 030 Jaroměř – Stará Paka 
Provoz je zajištěn čtyřmi páry osobních vlaků. 

odjezdy z Jaroměře:  6:22 (pracovní dny), 10:22, 14:22, 18:22 

odjezdy ze Staré Paky:  4:43 (pracovní dny), 8:33, 12:33, 16:33 

Nad rámec výše uvedených vlaků je zachován též osobní vlak v 5:12 z Horek Staré Paky do Staré Paky. 

 

Vybrané rychlíky linky R14A Pardubice – Liberec mimořádně zastaví ve stanicích Bílá Třemešná (BT) a Mostek (M) 

jako náhrada za zrušené osobní vlaky: 

 ve směru do Liberce: R 1374 (BT 8:02, M 8:08), R 1370 (BT 12:02, M 12:08), R 1366 (BT 16:02, M 16:08) 

 ve směru do Pardubic: R 1363 (M 7:42, BT 7:48), R 1367 (M 11:42, BT 11:48), R 1371 (M 15:42, BT 15:48) 
Toto opatření je realizováno se souhlasem Ministerstva dopravy jako důsledek vyhlášeného nouzového stavu, 

nikoliv jako trvalé řešení. 

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř 

úsek Pardubice – Hradec Králové 

V průběhu dne je přerušen provoz spěšných vlaků Pardubice – Hradec Králové a zpět, částečně je omezen provoz 

osobních vlaků. Noční vlaky jsou zrušeny. 

úsek Hradec Králové – Jaroměř 

Spěšné vlaky linky Hradec Králové – Trutnov jedou pouze v pracovní dny. 

Spěšné vlaky „Dobrošov“ (Broumov – Hradec Králové a zpět) zrušeny. 

Osobní vlaky Hradec Králové – Jaroměř jedou převážně podle nedělních jízdních řádů s těmito změnami: 

 vlak v 5:00 z Hradce Králové do Jaroměře jede v pracovní dny 

 vlak v 19:33 z Hradce Králové do Jaroměře jede jen v pracovní dny 
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 vlak v 21:02 z Hradce Králové do Jaroměře je zrušen 

 vlak v 22:40 z Hradce Králové do Jaroměře jede denně 

 vlak v 6:03 z Jaroměře do Hradce Králové jede v pracovní dny 

Trať 032 Jaroměř – Trutnov 
Spěšné vlaky linky Hradec Králové – Trutnov jedou pouze v pracovní dny. 

Spěšné vlaky „Dobrošov“ (Broumov – Hradec Králové) jsou zrušeny. 

Odpolední osobní vlaky Jaroměř – Česká Skalice (15:44 z Jaroměře, 16:01 z České Skalice) jsou zrušeny. 

 

Vybrané rychlíky linky R10 (Praha –) Hradec Králové – Trutnov o sobotách, nedělích a svátcích mimořádně zastaví 

na zastávce Olešnice jako náhrada za zrušené spěšné vlaky: 

 ve směru do Trutnova:  R 921 (8:47), R 925 (12:47), R 929 (16:47), R 933 (20:47) 

 ve směru z Trutnova:  R 932 (7:14), R 928 (11:14), R 924 (15:14), R 920 (19:14). 
Toto opatření je realizováno se souhlasem Ministerstva dopravy jako důsledek vyhlášeného nouzového stavu, 

nikoliv jako trvalé řešení. 

Trať 040+044 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, Kunčice nad Labem – Vrchlabí 

úsek Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka 

Provoz spěšných vlaků linky Kolín – Trutnov bez omezení. 

Osobní vlaky jsou v pracovní dny vedeny v omezeném rozsahu: 

 z Chlumce nad Cidlinou: 4:25, 8:32, 12:32, 16:32, 20:32 

 ze Staré Paky:   4:24, 6:28, 10:28, 14:28, 18:28 
Osobní vlaky jsou o víkendu zrušeny. 

úsek Stará Paka – Kunčice nad Labem 

Provoz osobních a spěšných vlaků zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

úsek Vrchlabí – Kunčice nad Labem – Trutnov 

Provoz spěšných vlaků linky Kolín – Trutnov bez omezení. 

Provoz osobních vlaků linky Vrchlabí – Trutnov dle víkendových jízdních řádů. 

V pracovní dny jsou navíc zachovány ranní spoje: 

 v 4:46 z Trutnova do Vrchlabí 

 v 5:59 z Kunčic nad Labem do Trutnova 

 v 5:48 z Vrchlabí do Kunčic nad Labem, v 6:01 z Kunčic nad Labem do Vrchlabí 

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov 
Přechod na každodenní provoz dle nedělních jízdních řádů s těmito výjimkami: 

 vlak v 4:42 z Hořic v Podkrkonoší do Hradce Králové zachován v pracovní dny 

 spěšné vlaky 1821/1822 „Humprecht“ (Hradec Králové – Sobotka a zpět) jsou zrušeny 

Trať 043 Trutnov – Královec – Sędzisław 
Provoz zastaven. 

Trať 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou 
Provoz osobních vlaků (dopravce GW Train Regio) zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

Provoz víkendových spěšných vlaků (dopravce České dráhy) přerušen. 
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Trať 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou 
Provoz vlaků dopravce Arriva vlaky zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

Zrušeny posilové vlaky dopravce České dráhy (13:33 a 15:33 ze Staré Paky, 14:04 a 16:04 z Lomnice nad Popelkou). 

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují 

úsek Trutnov – Horní Adršpach 

V průběhu dne zachován dvouhodinový interval vlaků. 

z Trutnova:  4:01 (pracovní dny), 6:25 (pracovní dny), 7:25 (víkend), každé 2 hodiny od 9:25 do 19:25 

z Horního Adršpachu: 4:26 (pracovní dny), 6:50 (pracovní dny), 7:50 (víkend), každé 2 hodiny od 9:50 do 19:50 

úsek Horní Adršpach – Teplice nad Metují 

V průběhu dne zachován hodinový interval vlaků (posílený provoz z důvodu uzavírky silnice). 

 z Horního Adršpachu: 4:43 (pracovní dny), 6:07 (pracovní dny), dále každou hodinu od 7:07 do 20:07 

 z Teplic nad Metují: 4:07 (pracovní dny), 5:32 (pracovní dny), dále každou hodinu od 6:31 do 19:31 

Trať 061 Nymburk – Jičín 

úsek Nymburk – Kopidlno 

Provoz osobních a spěšných vlaků zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

úsek Kopidlno – Jičín 

Zrušeny posilové vlaky v pracovní dny (z Kopidlna 5:51, 14:04, 16:04, 18:04; z Jičína 13:37, 15:37, 17:37). 

Trať 062, úsek Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové 
Provoz zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

Trať 064, úsek Dolní Bousov – Lomnice nad Popelkou 

úsek Dolní Bousov – Mladějov v Čechách 

Provoz zachován dle standardních jízdních řádů bez omezení. 

úsek Mladějov v Čechách – Lomnice nad Popelkou 

Provoz zastaven. 


