
001 Praha – Česká Třebová 

PŘELOUČ – PARDUBICE HL.N. 

  
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v uvedeném termínu 
proběhne noční výluka v  železniční stanici Pardubice hl.n. na trati č. 001. Dopravce České 
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 
Datum konání: dne 1./2., 2./3., 7./8. – 9./10., 11./12. – 14./15., 16./17. – 
18./19., 30./31. července 2021 od 22:40 hod. do 3:50 hod. 
 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlak: 
R 899 v úseku Přelouč – Pardubice hl.n.  
 

Služby c, a nejsou v autobusech náhradní dopravy zajištěny, přeprava dětských kočárků zajištěna.  
 
Předpokládané zpoždění regionálních a dálkových vlaků může dosáhnout cca 15 
minut. 
 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zastávka ČD Náhradní umístění zastávky 
Pardubice hl.n.  před staniční budovou, stanoviště BUS č. 5 
Přelouč před staniční budovou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



010 Kolín – Česká Třebová 

PŘELOUČ – PARDUBICE HL.N. – KOSTĚNICE 
 

Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v uvedeném termínu 
proběhne noční výluka v  železniční stanici Pardubice hl.n. na trati č. 010. Dopravce České 
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
 

Datum konání: dne 1., 2., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 30. července 2021 od 
22:40 hod. do 24:00 hod. 
 

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5044 v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč 
Os 5083 v úseku Přelouč – Pardubice hl.n. 
Os 5061 v úseku Pardubice hl.n. – Kostěnice 
Os 5069 v úseku Kostěnice– Pardubice hl.n. 
 

Služby c, a nejsou v autobusech náhradní dopravy zajištěny, přeprava dětských kočárků zajištěna.  
 

Předpokládané zpoždění regionálních a dálkových vlaků může dosáhnout cca 15 
minut. 
 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zastávka ČD Náhradní umístění zastávky 
Pardubice hl.n.  před staniční budovou, stanoviště BUS č. 5 
Pardubice-Svítkov  u zastávky ČD (50.0315953N, 15.7241378E) 
Pardubice-Opočínek  u zastávky ČD (50.0304925N, 15.6681764E) 
Valy u Přelouče BUS zastávka „Valy“ (50.0299389N, 15.6176453E) 
Přelouč před staniční budovou 
Pardubice-Pardubičky  BUS zastávka MHD „K nemocnici“ (na silnici I / 36, 
     50.0315056N, 15.7898414E), 
Pardubice-Černá za Bory BUS zastávka „ Černá za Bory, odb. žel. zast.“ 
     (na silnici II / 322, 50.0282525N, 15.8290122E) 
Kostěnice  před staniční budovou 

 

 
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



010 Kolín – Česká Třebová, 015 Přelouč – Heřmanův Městec 

KOSTĚNICE – PARDUBICE HL.N. – PŘELOUČ – 
HEŘMANŮV MĚSTEC 

Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v uvedeném termínu 
proběhne noční výluka v  železniční stanici Pardubice hl.n. na trati č. 010. Dopravce České 
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
 

Datum konání: dne 3., 10., 17., 31. července 2021 od 00:00 hod. do 3:50 
hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5051 v úseku Pardubice hl.n. – Kostěnice 
Os 25033 v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč – Heřmanův Městec 
 

Datum konání: dne 18. července 2021 od 00:00 hod. do 3:50 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5051 v úseku Pardubice hl.n. – Kostěnice 
 

Služby c, a nejsou v autobusech náhradní dopravy zajištěny, přeprava dětských kočárků zajištěna.  
 

Předpokládané zpoždění regionálních a dálkových vlaků může dosáhnout cca 15 
minut. 
 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zastávka ČD Náhradní umístění zastávky 
Pardubice hl.n.  před staniční budovou, stanoviště BUS č. 5 
Pardubice-Svítkov  u zastávky ČD (50.0315953N, 15.7241378E) 
Pardubice-Opočínek  u zastávky ČD (50.0304925N, 15.6681764E) 
Valy u Přelouče BUS zastávka „Valy“ (50.0299389N, 15.6176453E) 
Přelouč před staniční budovou 
Valy u Přelouče zastávka na hlavní silnici u hostince (50.0305106N, 15.6148786E) 
Veselí u Přelouče  BUS zastávka „Veselí, pomník“ (50.0109222N, 15.6190922E) 
Choltice  BUS zastávka „Choltice, Cyklos“ (49.9908697N, 15.6379428E) 
Choltice u odbočky k zastávce ČD (49.9898447N, 15.6411689E) 
Jeníkovice  BUS zastávka „Jeníkovice“ (49.9831317N, 15.6589847E) 
Heřmanův Městec  před staniční budovou 
Pardubice-Pardubičky  BUS zastávka MHD „K nemocnici“ (na silnici I / 36, 
     50.0315056N, 15.7898414E), 
Pardubice-Černá za Bory BUS zastávka „ Černá za Bory, odb. žel. zast.“ 
     (na silnici II / 322, 50.0282525N, 15.8290122E) 
Kostěnice  před staniční budovou 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



010 Kolín – Česká Třebová, 016 Chrudim - Holice 

PŘELOUČ – PARDUBICE HL.N. –  
MORAVANY – HOLICE 

Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v uvedeném termínu 
proběhne noční výluka v  železniční stanici Pardubice hl.n. na trati č. 010, 016. Dopravce České 
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
 

Datum konání: dne 11., 17., 18. července 2021 od 22:40 hod. do 24:00 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5044 v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč 
Os 5061 v úseku Pardubice hl.n. – Kostěnice 
Os 5069 v úseku Holice – Pardubice hl.n. 
Os 25362 v úseku Moravany – Holice 
 

Služby c, a nejsou v autobusech náhradní dopravy zajištěny, přeprava dětských kočárků zajištěna.  
Předpokládané zpoždění regionálních a dálkových vlaků může dosáhnout cca 15 
minut. 
 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zastávka ČD Náhradní umístění zastávky 
Pardubice hl.n.  před staniční budovou, stanoviště BUS č. 5 
Pardubice-Svítkov  u zastávky ČD (50.0315953N, 15.7241378E) 
Pardubice-Opočínek  u zastávky ČD (50.0304925N, 15.6681764E) 
Valy u Přelouče BUS zastávka „Valy“ (50.0299389N, 15.6176453E) 
Přelouč před staniční budovou 
Pardubice-Pardubičky  BUS zastávka MHD „K nemocnici“ (na silnici I / 36, 
     50.0315056N, 15.7898414E), 
Pardubice-Černá za Bory BUS zastávka „ Černá za Bory, odb. žel. zast.“ 
     (na silnici II / 322, 50.0282525N, 15.8290122E) 
Kostěnice  před staniční budovou 
Moravany   před staniční budovou 
Platěnice    v obci u odbočky k zastávce ČD (50.0115567N, 15.9558425E) 
Roveň   BUS zastávka „Dolní Roveň ObÚ“ 
    (50.0298242N, 15.9686314E) 
Holice   před staniční budovou 

 

 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 


