
 

  

024024024024    Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí ––––    Mlýnický DvůrMlýnický DvůrMlýnický DvůrMlýnický Dvůr    
 

JABLONNÉ NAD ORLICÍ - LICHKOV 
 

    
Datum konání:Datum konání:Datum konání:Datum konání:    

ve dnech 2. – 6. a 9. – 13. března 2015, vždy od 8:00 hod. do 15:00 hod. 
 

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhnou 
denní výluky traťové koleje v úseku Jablonné nad Orlicí - Lichkov na trati č. 024 Ústí nad Orlicí – Moravský 
Karlov. 
 

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
    

Autobusem budou nahrazeny následující osobníAutobusem budou nahrazeny následující osobníAutobusem budou nahrazeny následující osobníAutobusem budou nahrazeny následující osobní    vlaky:vlaky:vlaky:vlaky:    
    

� osobní vlaky s odjezdem z železniční stanice Jablonné nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad Orlicí směr Lichkov    
    vvvv    9:19:19:19:17777, 10:, 10:, 10:, 10:19, 19, 19, 19, 13:1813:1813:1813:18    a 14:18a 14:18a 14:18a 14:18    hhhh    
    

� osobní vlaky s odjezdem z železniční stanice LichkovLichkovLichkovLichkov směr Jablonné nad Orlicí    
    vvvv    8888::::03030303, , , , 9999::::17171717, , , , 11112222:0:0:0:07 a 13:017 a 13:017 a 13:017 a 13:01    hhhh    
    
 

Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou     ^̂̂̂::::    
Služba ^ není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
    

Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou     cccc::::    
Služba c není v autobusech náhradní dopravy zajištěna. Přednost v přepravě mají dětské kočárky s dětmi. 
    

Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou     aaaa::::    
Služba a v autobusech náhradní dopravy a u vlaků Os 7144, 7145, 7181 v úseku Jablonné nad Orlicí – Ústí nad Orlicí a zpět není 
zajištěna. 
 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 10 minut. 
    
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístěNáhradní umístěNáhradní umístěNáhradní umístění zastávkyní zastávkyní zastávkyní zastávky    
Jablonné nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad Orlicí před staniční budovou 
Jamné nad OrlicíJamné nad OrlicíJamné nad OrlicíJamné nad Orlicí u železničního přejezdu 
TěchonínTěchonínTěchonínTěchonín BUS zastávka „Těchonín, Hostinec“, v obci 
MladkovMladkovMladkovMladkov u prodejny potravin 
LichkovLichkovLichkovLichkov  před staniční budovou 

 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní.    


