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Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ
KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz

Od 3. srpna nepojedou vlaky mezi Chrudimí a Hlinskem

(29.7.2015)

Pardubice  – V pondělí 3. srpna započne další etapa rekonstrukce trati číslo 238 z Pardubic do Havlíčkova Brodu, která je
postupně modernizována již od května. Z tohoto důvodu bude na trati Chrudim – Hlinsko v Čechách platit výlukový jízdní řád.
Trasu budou obsluhovat linky náhradní autobusové dopravy. Výluka na trati by měla skončit 24. září.
 
„V rámci rekonstrukce trati budou kompletně přestavěny stanice Chrudim, Slatiňany a Hlinsko v Čechách a traťové úseky Chrudim –
Slatiňany – Chrast u Chrudimi,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Jaromír Dušek. „Cestující se musí v tomto
období připravit na výluky a využití náhradní autobusové dopravy. Všechny vlaky mezi Chrudimí a Hlinskem budou nahrazeny autobusy
různých linek, které pojedou podle výlukového jízdního řádu,“ dodal Dušek.
 
Linky náhradní autobusové dopravy Chrudim – Hlinsko v Čechách:
Z – autobus s tímto označením pojede jako zastávkový v úseku Chrudim – Hlinsko v Čechách (popř. jen v části trasy) a obslouží všechny
zastávky na trase mimo autobusových zastávek Zaječice (na hl. silnici), Chrast, náměstí a Skuteč, Vítězslava Nováka
H – autobus s tímto označením pojede jako zastávkový v úseku Chrudim – Hlinsko v Čechách, ale z Chrasti u Chrudimi do Žďárce u Skutče
a opačně pojede přímo, tj. neobslouží zastávky Horka u Chrudimi, Vrbatův Kostelec a Prosetín (a také Zaječice – na hlavní silnici). Naopak
zastaví také v Chrasti na náměstí a ve Skutči na zastávce Vítězslava Nováka.
R – autobus s tímto označením pojede v obdobné trase jako autobus H s tím, že rovněž neobslouží zastávky Horka u Chrudimi, Vrbatův
Kostelec a Prosetín, ale navíc nezajede k nádraží v Chrasti u Chrudimi a na náhradní zastávku v Zaječicích (zastaví ale na hlavní silnici)
P – autobus s tímto označením pojede jako rychlíkový z Chrudimi přes Slatiňany do Hlinska a opačně. Některé spoje budou vedeny až
z Pardubic hlavního nádraží (přes Pardubice-Rosice nad Labem)
 
Práce na trati intenzivně pokračují
V současnosti dostává své konečné obrysy kolejiště ve stanici Chrudim, kde je dokončováno poloostrovní nástupiště. V úseku Chrudim -
Slatiňany je pokládána nová traťová kolej, což si vynucuje také krátkodobé uzavírky železničních přejezdů. V další etapě výluky budou
dokončeny práce ve zmíněných stanicích. Bude také vybudována nová výhybna Cejřov poblíž Vrbatova Kostelce, kde se budou od nového
jízdního řádu (prosinec 2015) křižovat osobní vlaky několikrát za den. V Hlinsku v Čechách bude kompletně zrekonstruována celá stanice
včetně nových zvýšených nástupišť.
 
Veškeré práce na trati by měly skončit na podzim tohoto roku. Výsledkem bude zvýšená traťová rychlost v některých úsecích (až 100
km/h), nové zabezpečovací zařízení ve stanicích a na železničních přejezdech a nový železniční svršek v některých částech trati. Cestující
pak především ocení možnost úrovňového nástupu do vlaků díky novým nástupištím ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice a určitě
také klidnější chod vlaků.
 
Kromě této rozsáhlé výluky lze do konce roku ještě počítat s určitými omezeními a náhradní autobusovou dopravou na trati Pardubice –
Hradec Králové v souvislosti s dokončovaným zdvojkolejněním úseku Stéblová – Opatovice nad Labem a také mezi Českou a Moravskou
Třebovou. Více o výlukách a mimořádnostech na tratích se dozvíte na www.cd.cz/omezeniprovozu
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