
Změny v jízdních řádech vlaků od 9. 6. 2019 
V neděli 9. června 2019 dojde ke změnám v jízdních řádech vlaků. V Královéhradeckém kraji se 

změna dotkne zejména tratí 026 Starkoč – Náchod – Broumov, 031 Pardubice – Hradec Králové – 

Jaroměř a 047 Teplice nad Metují – Adršpach – Trutnov. Nejvýznamnější změnou je zavedení 

posilových vlaků mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem v období letní turistické sezóny, které 

pomohou při řešení dopravních komplikací v oblasti Adršpašsko-teplických skal. 

Doufáme, že s připravenými změnami budete spokojeni. Případné připomínky a náměty k jízdním 

řádům můžete směřovat na e-mail doprava@kr-kralovehradecky.cz. 

Trať 026 Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice 

Přímo do Hronova 

Díky dokončení opravy trati mezi Náchodem a Hronovem cestující nebudou muset přestupovat 

v Náchodě u dvou spojů: 

 Os 5130 Týniště nad Orlicí (12:42) – Náchod (13:37) pojede až do Hronova (13:48), 

 Os 5131 Náchod (14:21) – Týniště nad Orlicí (15:17) pojede již z Hronova (14:09). 

Oba vlaky jezdí v pracovní dny, mezi Náchodem a Hronovem nejedou v období letních prázdnin. 

V souvislosti s touto změnou budou zrušeny vlaky Os 5144 Náchod (13:39) – Hronov (13:48) a Os 5149 

Hronov (14:09) – Náchod (14:19). 

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř 

Mezi krajskými městy každých 30 minut i během dopoledne 

Spěšný vlak 1844 mezi Pardubicemi (10:06) a Hradcem Králové (10:23) pojede také v pracovní dny, 

dosud jezdil pouze v sobotu. Cestující tak získávají možnost spojení mezi krajskými městy každou 

půlhodinu po celý den (v pracovní dny přibližně od 4:30 do 21:00), dosud právě tento spoj chyběl. 

Trať 047 Trutnov – Adršpach – Teplice nad Metují 

Do Adršpachu vlakem! 

Mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem zavádíme nové posilové vlaky, spojení mezi těmito stanicemi 

tak bude v období letní turistické sezóny zajištěno každých 30 minut. 

Královéhradecký kraj touto změnou přispívá k řešení dopravních komplikací v oblasti Adršpašsko-

teplických skal. Návštěvníci mohou zaparkovat svůj automobil již v Teplicích nad Metují na zřízených 

odstavných parkovištích a dále do Adršpachu pokračovat právě vlakem. Cena jízdenky IREDO je 17 Kč 

(obyčejná) / 4 Kč (zlevněná – děti, studenti, senioři). 

Nové posilové vlaky pojedou denně do konce srpna, v září pak budou v provozu vždy o víkendech. 

Informativní přehled vlaků mezi 9. a 17. hodinou 

 z Teplic nad Metují: 8:59, 9:31, 10:01, 10:31, 11:01, 11:31, 11:58, 12:31, 13:00, 13:31, 14:01, 

14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:33 

 z Adršpachu: 9:15, 9:47, 10:15, 10:47, 11:15, 11:46, 12:14, 12:47, 13:15, 13:47, 14:15, 14:47, 

15:15, 15:47, 16:15, 17:00 

Nejvýhodnější spojení snadno naleznete ve vyhledávačích spojení, např. www.idos.cz. 
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