
Výluky  

026 - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - BROUMOV (A ZPĚT) 

VÁCLAVICE - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 
Datum konání:  
od 15.11.2011, 7:40 hod. nepřetržitě do 28.11.2011, 18:15 hod. 

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Václavice 

- Nové Město nad Metují na trati 026 - Týniště nad Orlicí - Broumov (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy a.s. proto 

musí přistoupit k následujícím opatřením: 

Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 

Náhradní autobusová doprava bude organizována ve dvou směrech.  

1) v úseku Nové Město nad Metují – Václavice (a opačně). 

2) v úseku Nové Město nad Metují – Náchod (a opačně). 

Cestující z/do ŽST Václavice v úseku Nové Město nad Metují – Václavice (a opačně) budou přepraveni mikrobusem. 

Ostatní cestující budou přepraveni v úseku Nové Město nad Metují – Náchod (a opačně) autobusy ND. V úseku 

Václavice – Náchod (a opačně) pojedou autobusy ND souběžně s vlaky mimo vlaku Os 15201. Vlak Os 15201 je 

veden pouze autobusy ND a cestující do ŽST Václavice použijí vlak Sp 1741. 

Mimořádný přestup cestujících u vlaků: 

- Os 15113 (ve dnech 17., 19., 20., 26., 27.11.2011) ve stanici Václavice do jiné soupravy, 

- Sp 1844 (ve dnech 16., 25.11.2001) ve stanici Starkoč do vlaku Sp 1786 (vlak 1786 jede bez přímých vozů od vlaku 

1844). 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 

Náchod: před staniční budovou  

Náchod zastávka: na zastávce linkových autobusů „Náchod, Staré Město, rozcestí“  

Václavice: před staniční budovou  

Nové Město nad Metují: před staniční budovou  

 Omezení služeb ve vlacích a v náhradní dopravě: 

,- služba není po dobu výluky ve vyloučeném a navazujícím traťovém úseku garantována. 

Přeprava jízdních kol v úseku Nové Město n/M. – Václavice a opačně není umožněna. V úseku Nové Město n/M.  -  

Náchod a opačně je uskutečňována do vyčerpání kapacity autobusů náhradní dopravy. 

 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní 
SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 840 112 113, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz 

 


