
 

 

026 – Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč - Václavice (A ZPĚT) 

STARKOČ – VÁCLAVICE 
 
Nepřetržitě od 18. 9. 2017; 08:20 hod. do 17. 10. 2017, 15:35 hod. 

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

- Václavice na trati 026 – Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč - Václavice  (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, 

a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

Nahrazení náhradní autobusovou dopravou: 
Po dobu výluky budou všechny vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy.  
Náhradní autobusová doprava bude organizována dle výlukového jízdního řádu.  

Náhradní autobusová doprava bude organizována ve dvou linkách: 

N  - linka N zajišťuje přímé spojení Náchoda a České Skalice (respektive Starkoče) místo osobních a 
spěšných vlaků (rychlíků) a je vedena kromě uvedených spojů mimo stanice Václavice a Starkoč. 
S  - linka S zajišťující spojení železničních stanic Nové Město nad Metují – Václavice (Provodov, náves) 

– Starkoč a opačně (minibus). 

Obsluha stanice Starkoč spěšnými vlaky č. 1740-1768 a osobními vlaky bude omezena. Cestující ze 
Starkoče do Náchoda a opačně mohou využít možnosti: 

a) minibusovou linku S a následný vlakový spoj Nové Město nad Metují - Václavice (Provodov, 
náves) – Náchod bez doplatku jízdného,  

b) jízdu vlakem po trati 032 do České Skalice a návazným autobusem linky N do Náchoda bez 
doplatku jízdného. 

Obsluha stanice Václavice spěšnými vlaky 1740-1768 a osobními vlaky bude omezena. Cestující 
z Václavic směr Jaroměř a opačně mohou využít možnosti: 

a) vlak do Náchoda a návazný autobus linky N do České Skalice bez doplatku jízdného, 

b) spojení minibusovou linkou S ze zastávky „Provodov, náves“ ve směru Starkoč.  
 

Zastávky náhradní autobusové dopravy: 
Náchod – před staniční budovou, stanoviště Z1 
Náchod zastávka – na autobusové zastávce linkových autobusů „Náchod, Staré město, rozcestí“ 

Václavice  – na autobusové zastávce linkových autobusů „Provodov-Šonov, Provodov, náves“ 
Starkoč – před staniční budovou 

Nové Město na Metují – před staniční budovou 
Česká Skalice - před staniční budovou 

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení  

služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru 

(e-mail - info@cd.cz, tel. 840 112 113) 
 
 
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní      SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 112, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz 
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