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040 - CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV (A ZPĚT) 

HOSTINNÉ - KUNČICE N/L. 
Datum konání: 

ve dnech 1. – 5.4. a 6. – 10.5.2014, od 8:15 do 18:15 hod.,  

ve dnech od 6.4. do 5.5.2014 nepřetržitě od 8:15 do 16:20 hod. 

TRUTNOV HL.N. - HOSTINNÉ  
Datum konání: 

ve dnech 1. – 5.5.2014 nepřetržitě od 8:15 do 16:20 hod. 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku 

(Trutnov hl.n.) - Hostinné - Kunčice nad Labem na trati 040 - Chlumec nad Cidlinou - Trutnov (a zpět) výluka. 

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

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou. Ve dnech 1. – 5.4. a 6. – 10.5.2014 v úseku Hostinné – Kunčice nad Labem a opačně, 
ve dnech 6.4. – 1.5.2014 (8:15 hod.) v úseku Hostinné – Kunčice nad Labem a opačně, vlaky Sp 

1815 a Os 5748 v úseku Pilníkov – Kunčice nad Labem a opačně. Ve dnech 1.5.2014 (8:15 hod.) 
až 5.5.2014 (16:20 hod.) v úseku Trutnov hl.n. – Kunčice nad Labem a opačně.  

Předpokládané zpoždění vlaků může dosáhnout cca 10-15 minut. 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 

Kunčice nad Labem  před staniční budovou 

Klášterská Lhota v obci u hasičské zbrojnice 

Prosečné u přejezdu u budovy zastávky ČD 

Hostinné město v ulici „Na Valech“ u odbočky k zastávce 

Hostinné před staniční budovou 

Chotěvice na autobusové zastávce „Chotěvice, rozc. k žel.st.“  

Pilníkov NAD v úseku Kunčice nad Labem – Pilníkov a zpět spoje Sp 1815 a Os 

5748 před staniční budovou (6.4. -30.4.), NAD v úseku Kunčice nad 

Labem – Trutnov hl.n. a zpět na autobusové zastávce 

„Pilníkov,nám.“  (1.5.- 5.5.2014) 

Vlčice u budovy zastávky ČD 

Trutnov Volanov na autobusové zastávce „Trutnov,Volanov,horní zastávka“ 

Trutnov hl.n. před staniční budovou 

Omezení služeb ve vlacích a v náhradní dopravě: 

Opatření ve vlacích, ve kterých nejsou řazeny vozy (oddíly) 1. vozové třídy: 

Opatření platí pro vlaky dotčené výlukou a úsek Kunčice nad Labem – Trutnov hl.n. 

- Služba není u vlaků dotčených výlukou a v úseku Kunčice nad Labem – Trutnov hl.n. zajištěna. 

- Služba není přes úsek dotčený výlukou zajištěna. 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní      SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 840 112 113, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz 
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