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Návrh železničního jízdního řádu 2019 v Královéhradeckém kraji 
 

Vážení zástupci obcí, 

dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění návrhu železničního jízdního řádu pro rok 2019, 

tj. pro období od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. 

V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, byl Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), 

která je provozovatelem dráhy, zpracován návrh jízdního řádu pro období 2019. Královéhradecký kraj, 

který je objednatelem regionální železniční a autobusové dopravy, zveřejnil návrh jízdního řádu na 

svých internetových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz, v sekci Doprava/Dopravní 

obslužnost/Jízdní řády. Na odkazované stránce lze stáhnout návrh jízdního řádu pro tratě na území 

KHK. 

Oproti stávajícímu jízdnímu řádu dochází pouze k drobným změnám v časových polohách vlaků. 

Respektována je nadregionální objednávka Ministerstva dopravy dálkovými vlaky (rychlíky), možnosti 

technologické (tzn. křižování vlaků na jednokolejných tratích a cestujícími využívané přípojné vazby 

v uzlových stanicích mezi autobusovými a vlakovými spoji) a ekonomické (disponibilní finanční 

prostředky na zajištění drážní dopravní obslužnosti v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 

2019). 

Významnější změny shrnujeme níže: 

• zaveden nový osobní vlak v úseku Týniště nad Orlicí (13:07) – Častolovice (13:16), který dále 

pokračuje jako stávající vlak do Doudleb nad Orlicí (jede v pracovní dny kromě prázdnin); 
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• spěšný vlak z Jaroměře (18:42) do Hradce Králové (18:56), který je pokračováním vlaku 

z Trutnova, pojede nově i v pracovní dny, tedy denně; 

• zaveden nový osobní vlak z Hradce Králové (19:32) do Jaroměře (19:57), který pojede denně; 

• zavedeny nové vlaky z Jaroměře do České Skalice a zpět, které posílí spojení v odpolední 

špičce pracovních dní a obslouží zastávku Rychnovek; 

• zaveden nový spěšný vlak z Jaroměře (16:03) do Pardubic (16:40), který posílí spojení 

v nedělní přepravní špičce; 

• osobní vlak z Jičína (12:37) do Nymburka (13:51) pojede nově i v pracovní dny, tedy denně. 

Chtěli bychom Vás upozornit, že výše uvedené změny znamenající navýšení rozsahu 

objednávané železniční dopravy, budou v konečné podobě jízdního řádu realizovány pouze za 

podmínky jejich ekonomického zajištění. 

Závěrem bychom Vás chtěli požádat o seznámení se návrhem jízdního řádu a zaslání případných 

připomínek. Připomínky k návrhu jízdního řádu je možné zasílat do datové schránky 

Královéhradeckého kraje (gcgbp3q) nebo e-mailem na adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz. 

Připomínky nám zašlete nejpozději do 20. 7. 2018, aby k nim mohlo být přihlédnuto při tvorbě 

konečného jízdního řádu. 

V případě zájmu jsme připraveni Vaše dotazy a připomínky k návrhům jízdních řádů osobně projednat. 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
 
Ing. Tomáš Jurček 
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
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