
Změny železničních jízdních řádů v Královéhradeckém kraji Platí od 15. 12. 2019 
 

1 
 

Změny železničních jízdních řádů od 15. 12. 2019 
V neděli 15. prosince 2019 začne na železnici platit nový jízdní řád. Mezi nejvýznamnější změny, které 

ovlivní cestující v Královéhradeckém kraji, patří přímý spěšný vlak z Broumova do Hradce Králové, 

navýšení počtu spěšných vlaků mezi Náchodem a Chocní a v neposlední řadě rozšíření turistického 

provozu na trati 043 Trutnov – Královec – Sędzisław. 

Přehled změn je seřazen podle železničních tratí, čísla vlaků odpovídají novému jízdnímu řádu. 

Trať 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň 

Více spěšných vlaků z  Náchoda do Chocně  

Mezi Náchodem, Týništěm nad Orlicí a Chocní pojede více spěšných vlaků, které mají v Chocni přípoje 

na vlaky dálkové dopravy. Podrobnější popis této změny je uveden u trati 026. 

Nové přípoje osobních vlaků v Chocni  

Odpolední osobní vlaky ve směru z Chocně budou v pracovní dny nově navázány na příjezdy rychlíků 

z Prahy, Luhačovic a Olomouce: 

 Os 5204 Os 5206 Os 5636 

příjezd R z Prahy 13:24 15:24 17:24 

příjezd R z Luhačovic a Olomouce 13:35 15:35 17:35 

Choceň 13:39 15:39 17:39 

Borohrádek 13:56 15:56 17:56 

Týniště nad Orlicí 14:03 16:04 18:04 

Rozšíření provozu o prázdninách  

V  odpolední špičce bude u vybraných vlaků mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí upraveno 

omezení jízdy, čímž dojde k rozšíření jejich provozu v období zimních a letních prázdnin. 

 Os 5605 Hradec Králové (13:29) – Týniště nad Orlicí (13:54) pojede každý pracovní den, 

 Os 5204 v úseku Týniště nad Orlicí (14:08) – Hradec Králové (14:32) pojede každý pracovní den. 

Prodloužení trasy večerního spoje  

Večerní vlak Os 5623 Hradec Králové (22:35) – Borohrádek (23:08), který jezdí v pracovní dny, nově 

pojede až do Čermné nad Orlicí (23:13). Nový úsek obslouží ve zkušebním režimu do 12. června, 

v případě pravidelného využívání cestujícími dojde k trvalému prodloužení trasy. 

Nové ranní rychlíky do Prahy 

Na lince R10 Praha – Hradec Králové vyjedou na základě objednávky Ministerstva dopravy nové vlaky: 

 nový R 952 Hradec Králové (4:08) – Praha (5:49) pojede v pracovní dny, 

 R 950 Hradec Králové (5:08) – Praha (6:49) pojede denně, dosud jezdil v pracovní dny. 
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Trať 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad, Častolovice – Solnice 

Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách 

Kapacitní posílení v  úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice 

V období ranní a odpolední špičky pracovních dní bude navýšen počet spojů, které budou vedeny 

přímo z/do Týniště nad Orlicí bez nutnosti přestupu v Častolovicích: 

 Os 25224 Rokytnice v Orlických horách (6:31) – Častolovice (7:16) se ve dnech školního 

vyučování spojí s vlakem z Rychnova nad Kněžnou a pojede až do Týniště nad Orlicí (7:29), 

 Os 20207 Častolovice (7:45) – Rychnov nad Kněžnou (7:58) pojede ve dnech školního vyučování 

již z Týniště nad Orlicí (7:37), 

 Os 20217 Častolovice (15:45) – Rychnov nad Kněžnou (15:58) pojede ve dnech školního 

vyučování již z Týniště nad Orlicí (15:37). 

Trať 026 Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice 

Nový přímý vlak z Broumovska do Hradce Králové a zpět  

S novým jízdním řádem dochází k ukončení provozu přímého rychlíku z Meziměstí do Prahy a zpět. Tyto 

vlaky pojedou v upravené trase, ráno z Trutnova do Prahy a podvečer zpět z Prahy do Trutnova. 

Dochází tak ke sjednocení jejich trasy s ostatními vlaky linky R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov. 

Spojení v časech stávajících vlaků R 949 a R 950 bude nově možné spěšnými vlaky Broumov – Starkoč 

a zpět, které mají ve Starkoči po celý den zajištěny přípoje na vlaky do Hradce Králové a Prahy. 

Přímé spojení regionu Broumovska s Hradcem Králové bude nově zajišťováno spěšnými vlaky 

„Dobrošov“, a to v období ranní a odpolední špičky pracovních dní. Zavedení těchto vlaků je rovněž 

reakcí na rostoucí poptávku po spojení mezi Náchodem a Hradcem Králové a mělo by pomoci 

přetíženým autobusovým spojům na této vytížené trase. 

Informativní jízdní řád spěšných vlaků „Dobrošov“ (obsahuje pouze vybrané zastávky) 

Sp 1823 Dobrošov příjezd odjezd  Sp 1824 Dobrošov příjezd odjezd 

Broumov  5:37  Hradec Králové hl. n.  14:24 

Meziměstí 5:50 5:55  Jaroměř 14:41 14:43 

Teplice nad Metují 6:03 6:04  Rychnovek 14:48 14:48 

Žďár nad Metují 6:11 6:12  Česká Skalice 14:54 14:55 

Police nad Metují 6:15 6:16  Náchod zastávka 15:16 15:17 

Hronov 6:21 6:22  Náchod 15:19 15:27 

Velké Poříčí 6:24 6:24  Velké Poříčí 15:32 15:33 

Náchod 6:29 6:37  Hronov 15:34 15:35 

Náchod zastávka 6:40 6:40  Police nad Metují 15:41 15:44 

Česká Skalice 7:00 7:01  Žďár nad Metují 15:47 15:48 

Rychnovek 7:07 7:07  Teplice nad Metují 15:55 15:58 

Jaroměř 7:13 7:20  Meziměstí 16:07 16:16* 

Hradec Králové hl. n. 7:36   Broumov 16:35*  

Vlaky Sp 1823 a Sp 1824 jedou v pracovní dny. Vlak Sp 1823 jede v úseku Meziměstí – Hradec Králové 

také každou sobotu od 25. dubna do 26. září (a navíc 1. a 8. května, nejede 2. a 9. května). 

*) Vlak Sp 1824 končí v Meziměstí, cestující do Broumova pokračují návazným autobusovým spojem. 
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Další změny v  úseku Starkoč – Broumov 

Mezi stanicemi Starkoč a Broumov, tedy v severní části trati 026, dojde dále k následujícím změnám: 

 nový vlak Sp 1838 Starkoč (5:40) – Broumov (6:56) pojede v pracovní dny a nahradí stávající 

vlak Os 5140, který bude ukončen v Hronově (5:44), 

 nový vlak Os 25150 Meziměstí (4:42) – Broumov (4:55) pojede v pracovní dny a sobotu, 

 Sp 1842 Starkoč (7:42) – Náchod (8:00) – Broumov (8:56) pojede denně, 

 Sp 1849 Broumov (9:02) – Náchod (10:04) – Starkoč (10:18) pojede denně, 

 Sp 1440 Náchod (8:27) – Adršpach (9:11) bude zrušen (spojení je zajištěno vlaky v 8:00 a 9:00), 

 Sp 1873 začne jízdu až v Hronově (6:10), v úseku Meziměstí – Hronov je zrušen, 

 odpolední sezónní vlak z Adršpachu do Chocně nově pojede o 2 hodiny později (v 17:14), 

 Os 25155 Broumov (22:20) – Meziměstí (22:35) pojede z oběhových důvodů také v neděli, 

 Os 15119 Náchod (22:29) – Starkoč (22:44) pojede z oběhových důvodů také v sobotu, 

 Os 25153 Broumov (19:02) – Meziměstí (19:16) nově pojede denně, 

 nový vlak Os 5147 Meziměstí (19:19) – Náchod (19:58) pojede ve vybrané dny (pátky). 

Úprava zastavování vlaků na zastávce Březová u Broumova  

Z technologických důvodů (zajištění dostatečné doby na obrat soupravy v Broumově a s tím související 

zvýšení stability jízdního řádu) bude upraveno zastavování vlaků na zastávce Březová u Broumova. 

Ve směru do Broumova zde budou zastavovat spěšné vlaky, které odjíždějí z Náchoda v lichou celou 

hodinu, zatímco dosud zde zastavovaly vlaky s odjezdem z Náchoda v sudou celou hodinu. Ve směru 

do Náchoda zůstává základní princip zastavování zachován (zastavují zde spěšné vlaky s odjezdem 

z Broumova v lichou celou hodinu). Spěšný vlak s odjezdem z Březové u Broumova v 17:23 nově zastaví 

každý den v týdnu, dosud zde zastavoval pouze o víkendu. 

Více spěšných vlaků z  Náchoda do Chocně  

Mezi stanicemi Náchod a Týniště nad Orlicí dojde k výraznějším změnám jízdního řádu. Ty spočívají 

v navýšení počtu spěšných vlaků z Náchoda do Chocně a zpět, které mají výhodné přípoje na dálkové 

vlaky v Chocni. Mírné omezení se naopak dotkne osobních vlaků mezi Náchodem a Týništěm nad Orlicí. 

Informativní jízdní řád spěšných vlaků Náchod – Choceň 

omezení jízdy 1) 2)   2)  1) 

Náchod 6:20 6:21 8:22 12:22 14:22 16:22 18:22 

Nové Město n. Metují 6:34 6:35 8:36 12:36 14:36 16:36 18:36 

Opočno 6:43 6:44 8:45 12:45 14:45 16:45 18:45 

Týniště nad Orlicí 7:00 7:00 9:01 13:01 15:01 17:01 19:02 

Choceň 7:21 7:21 9:21 13:21 15:21 17:21 19:21 

Informativní jízdní řád spěšných vlaků Choceň – Náchod 

omezení jízdy  1) 2)  2)   

Choceň 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39  

Týniště nad Orlicí 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:02  

Opočno 9:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16  

Nové Město n. Metují 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25  

Náchod 9:38 11:39 13:38 15:38 17:38 19:39  

1) vlak jede jen v sobotu, neděli a svátky 2) vlak jede jen v pracovní dny 
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Trať 028 Opočno pod Orlickými horami – Dobruška 

Přímo do Hradce Králové  

Vlak Os 5616, který slouží pro návrat soupravy ranního školního vlaku, pojede z oběhových důvodů až 

do Hradce Králové (Dobruška 7:31 – Týniště nad Orlicí 7:57–8:08 – Hradec Králové 8:37). 

Trať 030 Jaroměř – Stará Paka 

Jízdní řád na této trati zůstává bez větších změn. 

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř 

Změny v  úseku Pardubice – Hradec Králové a zpět  

Na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové bude u vybraných vlaků rozšířen počet provozních dní: 

 Os 6203 v úseku Hradec Králové (5:32) – Pardubice (5:54) pojede nově také v sobotu, 

 Os 6202 v úseku Pardubice (6:05) – Hradec Králové (6:28) pojede nově také v sobotu, 

 Sp 1470 v úseku Pardubice (10:06) – Hradec Králové (10:23) pojede nově také v neděli. 

Dále dojde k úpravě večerního spojení: 

 večerní vlaky s odjezdy z Pardubic v 22:25 (neděle), 23:00 (pracovní dny a sobota) a 23:16 

(neděle) budou sloučeny do jednoho vlaku Os 6256 s odjezdem v 22:57, 

 půlnoční vlak Os 6221 z Hradce Králové do Pardubic pojede v upravené časové poloze, 

z Hradce Králové odjede v 0:32 a do Pardubic přijede v 0:55 (zde má návaznost na vlak IC 571 

do Brna s odjezdem v 1:00). 

Ranní vlak R 883 „Slovácký expres“, který na svoji trasu do Luhačovic vyrážel z Hradce Králové (5:45), 

pojede nově z Prahy a v úseku Hradec Králové – Pardubice bude zrušen. 

Změny v  úseku Hradec Králové – Jaroměř a zpět  

Změny týkající se úseku mezi stanicemi Hradec Králové a Jaroměř jsou uvedeny níže u trati 032. 

Trať 032 Jaroměř – Trutnov 

Nový přímý vlak z  Broumovska do Hradce Králové a zpět  

Nové spěšné vlaky „Dobrošov“ nabídnou přímé spojení Broumovska, Náchodska a Hradce Králové 

v období ranní a odpolední špičky pracovních dní. Podrobnosti k této změně jsou uvedeny u trati 026. 

Nové spěšné vlaky o víkendu  

Linka spěšných vlaků Hradec Králové – Trutnov bude doplněna o dva nové víkendové spoje: 

 Sp 1888 Hradec Králové (11:03) – Trutnov (12:18) pojede denně, dosud jezdil v pracovní dny, 

 Sp 1891 Trutnov (9:42) – Hradec Králové (10:56) pojede denně, dosud jezdil v pracovní dny. 

Více přímých rychlíků z  Prahy do Trutnova 

Mezi Trutnovem a Hradcem Králové (respektive Prahou) pojede více přímých vlaků, u kterých nově 

nebude nutné přestupovat ve Starkoči či Hradci Králové: 

 Sp 1896 Hradec Králové (19:03) – Trutnov (20:18), dosud byl nutný přestup ve Starkoči, 

 R 933 Praha (18:11) – Hradec Králové (19:50–20:03) – Trutnov (21:18), dosud byl nutný přestup 

v Hradci Králové; vzniká nové přímé spojení Prahy a Trutnova s odjezdem po 18. hodině, 
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 Sp 1898 Hradec Králové (22:09) – Trutnov (23:23), dosud byl nutný přestup ve Starkoči, 

 R 934 Trutnov (4:40) – Hradec Králové (5:55–6:08) – Praha (7:49), dosud byl nutný přestup ve 

Starkoči; vzniká nové přímé spojení Trutnova a Prahy s příjezdem před 8. hodinou ranní. 

Další změny 

U vlaku Os 5102 Jaroměř (5:12) – Trutnov (6:20) dojde k úpravě křižování s protijedoucími vlaky, díky 

které bude moci odjíždět z Jaroměře o 17 minut později při zachování času příjezdu do Trutnova. 

V souvislosti se zavedením nových spěšných vlaků „Dobrošov“ budou zrušeny následující vlaky: 

 Os 5104 v úseku Jaroměř (5:44) – Starkoč (6:15), 

 Os 5103 v úseku Starkoč (6:39) – Jaroměř (6:59). 

 Os 5110 v úseku Jaroměř (13:44) – Česká Skalice (13:56), 

 Os 5109 v úseku Česká Skalice (14:01) – Jaroměř (14:14). 

Vlak Os 5105 Trutnov (19:41) – Červený Kostelec (20:12), který z oběhových důvodů ve vybrané dny 

pokračoval do Hradce Králové (20:57), bude nově ukončen v Červeném Kostelci. 

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov 

Jízdní řád na této trati zůstává bez větších změn. 

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov 

Přesun soupravy jako veřejný vlak  

Vlak Os 5541 Hořice v Podkrkonoší (4:42) – Hradec Králové (5:20) nově pojede i v sobotu. Souprava, 

kterou je nutné přesunout do Hradce Králové, tak nově pojede jako veřejný vlak s možností přepravy 

cestujících místo prázdné manipulační jízdy. 

Touto změnou dojde ke zvýšení efektivity prostředků vynakládaných na zajištění dopravní obslužnosti. 

Trať 043 Trutnov – Královec – Sędzisław 

Rozšíření provozu vlaků v  letní turistické sezóně  

Sezónní provoz na této trati bude nově rozšířen na všechny dny v týdnu a prodloužen až do konce září. 

Čtyři páry vlaků spojující Trutnov, Královec, Kamennou Horu a přestupní stanici Sędzisław tak pojedou 

každý den v období od 25. dubna do 28. září 2020. 

Na této trati je dále v rámci objednávky Dolnoslezského vojvodství zaveden celoroční provoz vlaků 

mezi stanicemi Královec a Sędzisław. Z technologických důvodů bude obdobně jako letos jezdit denně 

i první ranní vlak z Trutnova a poslední večerní vlak do Trutnova. 
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Informativní jízdní řád vlaků Trutnov – Sędzisław a zpět 

omezení jízdy  1)  1)  1)  

Trutnov hl. n. 5:37 8:57  13:34  18:37  

Královec 6:09 9:29 11:20 14:10 16:10 19:10  

Kamienna Góra 6:31 9:51 11:42 14:32 16:31 19:32  

Sędzisław 6:41 10:01 11:52 14:42 16:42 19:42  

omezení jízdy 1)  1)  1)   

Sędzisław 7:04 10:17 12:04 15:01 17:04 20:04  

Kamienna Góra 7:13 10:26 12:13 15:10 17:13 20:13  

Královec 7:38 10:48 12:38 15:32 17:38 20:38  

Trutnov hl. n. 8:05  13:05  18:05 21:05  

1) v úseku Trutnov – Královec (a zpět) jede od 25. 4. do 28. 9. 2020, ve zbylé části trasy jede denně 

Trať 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí 

Jízdní řád na této trati zůstává bez větších změn. 

Trať 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou 

Jízdní řád na této trati zůstává bez větších změn. 

Trať 046 Lomnice nad Popelkou – Stará Paka 

Změna dopravce  

Provoz na trati ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou bude nově zajišťovat dopravce Arriva vlaky, 

stávající dopravce České dráhy zajistí pouze dva páry odpoledních spojů v pracovní dny. 

Úpravy spojů 

Pro minimální využití budou zrušeny sobotní vlaky Os 8563 Stará Paka (5:30) – Lomnice nad Popelkou 

(5:46) a Os 8564 Lomnice nad Popelkou (6:04) – Stará Paka (6:19). 

Vlak Os 8549 Stará Paka (7:31) – Lomnice nad Popelkou (7:47) pojede o cca 60 minut později jako vlak 

Os 5403 s odjezdem v 8:33, nově tedy získá přípoj od rychlíku z Pardubic a Hradce Králové. 

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují 

Provoz vlaků v letní sezóně 

Posilové vlaky, které v letošní turistické sezóně zajišťovaly doplnění jízdního řádu na 30minutový 

interval, jsou naplánovány i pro sezónu 2020. Tyto vlaky vyjedou vždy v sobotu, neděli a svátek od 25. 

dubna do 28. září, v období hlavních letních prázdnin (v červenci a srpnu) budou v provozu každý den. 

Podmínkou pro zavedení těchto vlaků, které jsou v jízdním řádu označeny poznámkou „jede ode dne 

vyhlášení“, je však realizace infrastrukturních opatření, která povedou ke zvýšení stability provozu na 

trati Teplice nad Metují – Adršpach. V případě, že se tato opatření nepodaří realizovat včas, budou 

posilové vlaky odřeknuty. O výsledku budeme v předstihu informovat. 

Trať 061 Nymburk – Jičín 

Jízdní řád na této trati zůstává bez větších změn. 
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Trať 062 Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové 

Přesun soupravy jako veřejný vlak  

Ranní soupravový vlak (přesun vozidla bez cestujících) nově pojede každý pracovní den jako nový 

Os 15648 Chlumec nad Cidlinou (4:41) – Městec Králové (5:00). 

Touto změnou dojde ke zvýšení efektivity prostředků vynakládaných na zajištění dopravní obslužnosti. 

Trať 064 Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou 

Vlak Os 8549 Lomnice nad Popelkou (7:53) – Mladějov v Čechách (8:27) nově pojede o cca 60 minut 

později jako vlak Os 8515 Lomnice nad Popelkou (8:56) – Mladějov v Čechách (9:31). Důvodem posunu 

je zachování přípoje v Lomnici nad Popelkou od Staré Paky. 

Kde najít spojení 

Nejvýhodnější spojení snadno naleznete ve vyhledávačích spojení, např. www.idos.cz. 

Doufáme, že s připravenými změnami budete spokojeni. Případné připomínky a náměty k jízdním 

řádům můžete směřovat na e-mail doprava@kr-kralovehradecky.cz. 

http://www.idos.cz/
mailto:doprava@kr-kralovehradecky.cz

