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Změna jízdního řádu usnadní cesty do zaměstnání a do škol

(22.1.2015)

Pardubice – Novinky na železnici čekají cestující na vybraných tratích od pondělí 2. února. Na základě požadavku
Pardubického kraje vstupuje v platnost mimořádná změna jízdního řádu 2014/15, která se týká tří tratí: Kolín – Pardubice –
Česká Třebová, Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel a Ústí nad Orlicí – Letohrad – Mlýnický Dvůr.
 
„Vyslyšeli jsme například požadavky dojíždějících pracovníků společnosti Kiekert. Osobní vlak 5009 nově pojede z Přelouče o deset
minut později, tedy v 14:17, a bude zastavovat na všech zastávkách mezi Přeloučí a Pardubicemi. Stihnou ho tak i pracovníci, kterým končí
směna ve dvě hodiny,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. „Ranní vlak Os 5002 z České
Třebové do Pardubic bude od pondělí jezdit denně. Dojíždějící z České Třebové do Pardubic se tak dostanou do zaměstnání i o
víkendu,“ dodal Dušek.
 
Změny na trati číslo 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová:

Os 5032 Česká Třebová (21:44) – Choceň (22:10) – Pardubice hl. n. (22:44) pojede v úseku Choceň – Pardubice pouze v pracovní
dny

Os 5002 Česká Třebová (5:05) – Choceň (5:31 – 5:37) – Pardubice hl. n. (6:12 – 6:34) – Kolín (7:17) pojede v úseku Choceň –
Pardubice denně

Os 5009 Kolín (13:38) – Pardubice (14:17 – 14:46) – Česká Třebová (15:55) pojede v úseku Přelouč – Pardubice hl. n. o 10 minut
později a zastaví na všech zastávkách:

Přelouč 14:17
Valy u Přelouče 14:20
Pardubice - Opočínek 14:23
Pardubice - Svítkov 14:27
Pardubice hl. n. 14:30 

Obce požadovaly spoj, který by z Moravské Třebové stihl dorazit do České Třebové do páté hodiny ranní. Proto osobní vlak 24740 začne
jezdit zhruba o půl hodiny dříve než doposud.
 
Změny na trati číslo 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel:

Os 24740 Moravská Třebová (4:54) – Česká Třebová (5:32) pojede v celé trase o cca 30 minut dříve:

Moravská Třebová 4:25
Kunčina 4:31
Mladějov na Moravě 4:39
Trpík 4:43
Anenská Studánka 4:45
Třebovice v Čechách 4:54
Česká Třebová 5:00 

O čtvrt hodiny dříve bude také jezdit osobní vlak 7142 z Lichkova (7:01) přes Letohrad do Ústí nad Orlicí. Důvodem změny byl požadavek
cestujících na včasné dojíždění do škol a zdravotnických zařízení.
 
Změny na trati číslo 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Mlýnický Dvůr:

Os 7142 Lichkov (7:01) – Letohrad (7:27 – 7:48) – Ústí nad Orlicí (8:09) pojede v úseku Letohrad – Ústí nad Orlicí o 15 minut dříve:

Letohrad 7:33
Dolní Dobrouč 7:37
Hnátnice 7:40
Lanšperk 7:43
Černovír 7:46
Dolní Libchavy 7:50
Ústí nad Orlicí 7:54 

Bližší informace o změnách ve vlakovém jízdním řádu 2014/15 jsou k dispozici na www.cd.cz.
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