
ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15. 12. 2019 
Od neděle 15. 12. 2019 pojedou autobusy podle nových jízdních řádů. Přinášíme Vám přehled 

nejzásadnějších změn. 

VÍCE GARANTOVANÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH SPOJŮ 

Ve spolupráci s dopravci dojde na některých linkách k rozšíření počtu spojů s garancí nízkopodlažního 

vozidla. Jedná se například o linky: 

 IREDO 112 a IREDO 311 Hradec Králové – Jaroměř 

 IREDO 312 Jaroměř – Velichovky 

 IREDO 400 Jičín – Trutnov 

 IREDO 404 Trutnov – Janské Lázně 

 IREDO 507 Jičín – Lázně Bělohrad 

RYCHNOVSKO 

Z Kostelce nad Orlicí do práce do Kvasin bez přestupu 

Na Rychnovsku budou cestující moci využít přímých spojů z Kostelce nad Orlicí do Kvasin po trase linky 

IREDO 225 (tj. přes Tutleky, Rychnov nad Kněžnou a Lipovku) na všechny směny včetně sobotních. 

Odpadne tak nutnost přestupu v Rychnově nad Kněžnou. 

Nové víkendové spoje na trase Rychnov nad Kněžnou - Zdobnice 

O víkendu se cestující dostanou 2x denně do Zdobnice a zpět po trase linky IREDO 205. Autobusy 

vyjedou z Rychnova nad Kněžnou po 9. a 15. hodině, zpět ze Zdobnice pojedou spoje okolo 10. a 

16. hodiny. Spoje budou vedeny přes Javornici a Liberk a mají zajištěné přípoje na vlak směr Týniště 

nad Orlicí a na autobus směr Česká Třebová. Dojde tak k rozšíření nabídky veřejné dopravy do oblasti 

Orlických hor a zpřístupní Zdobnici, která je jedním ze středisek této oblasti. 

Nové víkendové spoje na trase Rychnov nad Kněžnou – Česká Třebová 

Dále je zaveden nový víkendový pár spojů na lince IREDO 250 v trase Rychnov nad Kněžnou – Ústí nad 

Orlicí – Česká Třebová a zpět. Autobus pojede z Rychnova nad Kněžnou v 16:42, v České Třebové jsou 

zajištěny vlakové přípoje směr Olomouc, Brno, Moravská Třebová a v neděli také autobusový přípoj do 

Litomyšle. Zpět z české Třebové do Rychnova nad Kněžnou se bude autobus vracet v 18:13. 

TÝNIŠŤSKO 

Nové spoje na lince IREDO 211 

Na základě požadavku obcí a cestující veřejnosti je zaveden nový spoj po 8. hodině ranní z Borohrádku 

přes Žďár nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí do Týniště nad Orlicí a v 8:37 zpět. Podvečerní spoj 

s odjezdem v 17:37 z Týniště nad Orlicí je prodloužen z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. 

NOVOMĚSTSKO 

Úpravy spojů v ranních hodinách v pracovní dny v okolí Nového Hrádku a Bačetína 

Na lince IREDO 262 bude zaveden nový spoj v 7:34 ze Sněžného přes Nový Hrádek do Dobrušky. 

Tento spoj zlepší dojíždění žáků ze Sněžného na Nový Hrádek. 



Spoj linky IREDO 331 vedený v 7:28 z Deštného v Orlických horách bude prodloužen přes Bačetín a 

Ohnišov do Nového Města nad Metují, kde jsou zajištěny autobusové návaznosti na Náchod a Hradec 

Králové a vlakový přípoj směr Choceň. 

Výše uvedené spoje se navzájem potkají v 8:05 v Ohnišově, kde bude možnost vzájemného přestupu. 

Posílení spojů v oblasti Deštného v Orlických horách o víkendech 

Bude zaveden nový pár spojů na lince IREDO 331 v trase Nové Město – Deštné v Orlických horách. 

Autobus pojede v 7:34 z Deštného v Orlických horách do Nového Města nad Metují, kde jsou zajištěny 

přípoje na autobus do Náchoda a spěšný vlak do Chocně. Zpět z Nového Města pojede autobus v 9:39 

a bude mít zajištěn přípoj od spěšného vlaku z Chocně a od autobusu z Náchoda. Tento autobus pojede 

přímo až na Šerlich, kam dorazí v 10:35. 

Ze Šerlichu bude ve 13:15 nově odjíždět spoj linky IREDO 331 do Nového Města nad Metují, který byl 

původně vedený z Deštného v Orlických horách.  

Víkendový spoj na lince IREDO 264, který jezdí v 10:55 z Hradce Králové do Deštného v Orlických 

horách, pojede nově až na Šerlich, kam dorazí ve 12:41. 

JAROMĚŘSKO 

Posílení kapacity na trase Jaroměř – Hradec Králové  

V pracovní dny je posílena kapacita spojů linky IREDO 112 v 13:45 a 15:45 z Hradce Králové, resp. linky 

IREDO 311 ve 12:27 a 14:40 z Jaroměře, nasazením většího vozidla. 

Přímé spojení na trase Jaroměř – Hořiněves – Hradec Králové 

Dopolední spoj linky IREDO 315 s odjezdem z Jaroměře v 8:25 bude nově veden dále z Hořiněvsi do 

Hradce Králové po trase linky IREDO 107 jako přímý. Odpadne tak nutnost přestupu. Stejné opatření 

se týká spoje linky IREDO 107 v 9:10 z Hradce Králové do Hořiněvsi, odkud budou moci pokračovat 

v témže voze přes Račice nad Trotinou, Habřinu, Rodov dále do Smiřic, Rožnova a Jaroměře.  

HRADECKO 

Zrušení odpoledního spoje do Štěnkova 

Na lince IREDO 110 si město Třebechovice pod Orebem objednalo v loňském roce prodloužení 

odpoledního spoje s odjezdem v 15:35 z Třebechovic pod Orebem do místní části Štěnkov a zpět. 

Z důvodu minimálního využití těchto spojů již město Třebechovice pod Orebem nebude pro rok 2020 

objednávat vedení těchto spojů do Štěnkova. Spoj linky IREDO 110 tak opět bude ukončen při jízdě 

z Dobrušky v 15:35 u železniční stanice, odkud se vydá zpět v 15:50. 

Nový dopolední spoj na lince IREDO 105 

Na lince IREDO 105 pojedou dopolední spoje z Hradce Králové přes Těchlovice, Nechanice, Petrovice, 

Lodín a Myštěves do Nového Bydžova v pracovní dny nově v 8:25 a 10:25 místo původního spoje v 9:25.  

Omezení spojů v ranní špičce v okolí Nechanic 

Na lince IREDO 104 bude zrušen spoj vedený v 5:12 z Hradce Králové do Nechanic. Ranní spojení 

z Kunčic na Hradec Králové bude zajištěno v 5:36 přes Boharyni a Libčany. 

Na lince IREDO 101 bude zrušen spoj v 5:42 z Nechanic do Nového Bydžova z důvodu minimálního 

využití. Je možné využít spoj jedoucí o 20 minut později. 



Prodloužení odpoledního spoje do Cerekvice nad Bystřicí 

Odpolední spoj na lince IREDO 109 s odjezdem v 16:15 z Hradce Králové, který dosud končil 

v Hořiněvsi, pojede nově až do Cerekvice nad Bystřicí. Zpět z Cerekvice nad Bystřicí do Hradce Králové 

pojede v 17:02. 

HOŘICKO 

Více přímých spojů na trase Hradec Králové – Nová Paka 

Ve směru Nová Paka – Hořice – Hradec Králové dojde na lince IREDO 530 k následujícím úpravám spojů 

v pracovní dny: 

 Spoj vedený ve 4:05 z Nové Paky do Hradce Králové bude ukončen již v Hořicích s možností 

přestupu na Hradec Králové. 

 Místo spoje v 5:35 z Nové Paky do Hořic pojede již v 5:10 spoj z Nové Paky přes Hořice až do 

Hradce Králové, kam dorazí v 6:15. 

 Spoj původně vedený ve 14:15 z Nové Paky do Hořic pojede již ve 14:10 a bude veden přímo 

až do Hradce Králové, kam dorazí v 15:20. 

V opačném směru dojde v pracovní dny k následujícím změnám: 

 Spoj původně vedený ve 13:30 z Hořic do Nové Paky pojede nově ve 13:45 z Hradce Králové, 

tj. ve 14:15 z Hořic.  

Uvedené úpravy zajistí lepší rozložení spojů mezi Hořicemi a Novou Pakou a umožní dojíždění na ranní 

směnu do průmyslových podniků v Lázních Bělohrad ze směru od Nové Paky. Větším počtem spojů 

vedených přímo do Hradce Králové reagujeme na zvyšující se poptávku po přepravě ze směru od Nové 

Paky a Hořic do Hradce Králové. 

TRUTNOVSKO 

Úpravy spojů na lince IREDO 402 

Ve dnech školního vyučování bude zaveden nový pár spojů z Trutnova v 6:43 do Vlčic a zpět z Vlčic 

v 7:00 do Trutnova. Díky tomu dojde k výraznému zkrácení cestovní doby v ranní školní špičce pro 

cestující v relaci Vlčice – Trutnov ze stávajících 45 minut na 17 minut.   

Ve dnech školního vyučování dojde k úpravě spoje vedeného původně ve 12:25 z Trutnova. Nově 

pojede již ve 12:05 a bude ze Starých Buků prodloužen do Pilníkova. Zpět z Pilníkova pojede ve 12:47 

přes Staré Buky a Vlčice do Trutnova. Tím dojde ke zlepšení odvozu žáků ze ZŠ Pilníkov. 

VRCHLABSKO 

Omezení zajížděk na páteřních linkách v pracovní dny 

Spoj na lince IREDO 413 původně vedený z Vrchlabí ve 14:30 přes Dolní Dvůr do Hostinného a Dvora 

Králové nad Labem pojede nově až ve 14:45 a nebude zajíždět do Dolního Dvora. Tím dojde ke zkrácení 

cestovní doby pro cestující z Vrchlabí do Prosečného, Hostinného a Dvora Králové nad Labem přibližně 

o 15 minut. Spojení do Dolního Dvora zajistí nový spoj s odjezdem 14:35 z Vrchlabí a zpět v 14:56 

z Dolního Dvora do Vrchlabí. 

K obdobné úpravě dojde u spoje linky IREDO 413 vedeného v 5:38 z Hostinného. Vynecháním zajížďky 

do Dolního Dvora dojde ke zkrácení cestovní doby o 20 minut. Spoj tak přijede do Vrchlabí již v 6:10 



místo původních 6:30. Spojení z Dolního Dvora zajistí nový spoj vedený v 6:13 z Dolního Dvora do 

Vrchlabí. 

Na lince IREDO 400 dojde k omezení zajížděk do Černého Dolu. Přes Černý Důl tak nepojedou spoje ve 

13:32 z Trutnova směr Vrchlabí a 12:25 z Vrchlabí směr Trutnov. Tím dojde ke zkrácení cestovní doby 

uvedených spojů o cca 13 minut. Náhradou bude možné do Černého Dolu využít nové spoje na lince 

IREDO 453 (viz níže). 

Nové spoje z Vrchlabí do Janských Lázní, Svobody nad Úpou a Pece pod Sněžkou 

Na lince IREDO 453 bude v pracovní dny zaveden nový spoj v 11:22 z Vrchlabí přes Černý Důl, Janské 

Lázně a Svobodu nad Úpou do Pece pod Sněžkou. Tím dojde ke zlepšení nabídky, v současné době bylo 

spojení z Vrchlabí do Svobody nad Úpou zajišťováno v 9:22 a poté až ve 13:22. 

V opačném směru budou místo spoje ve 13:03 ze Svobody nad Úpou přes Černý Důl do Vrchlabí 

zajištěny spoje ve 12:03 a 14:03.  

Nově bude zajištěno přímé spojení v pracovní dny v 8:56 ze Špindlerova Mlýna přímo do Pece pod 

Sněžkou. 

KRÁLOVÉDVORSKO 

Nový školní spoj do Hostinného 

Na lince IREDO 462 bude zaveden nový spoj v 6:50 ze Dvora Králové nad Labem přes Bílou Třemešnou 

a Mostek do Hostinného, kam dorazí v 7:37. Díky tomuto spoji se zlepší možnosti dojížďky na střední 

školy v Hostinném. V opačném směru bude zaveden spoj s odjezdem v 8:05 z Hostinného přes Mostek 

a Bílou Třemešnou do Dvora Králové nad Labem s příjezdem v 8:52. Uvedené spoje pojedou v pracovní 

dny kromě letních a zimních školních prázdnin. 

Úpravy na lince IREDO 415 

Ranní školní spoj, který jezdil v trase Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – Třebihošť – Doubravice 

– Dvůr Králové nad Labem, pojede nově pouze v trase Dvůr Králové nad Labem – Zábřezí-Řečice – 

Doubravice – Dvůr Králové nad Labem. Cestující z obcí Trotina, Zdobín a Třebihošť mohou pro cestu do 

Dvora Králové nad Labem využít spoj přes Bílou Třemešnou, který nově obslouží také zastávky Dvůr 

Králové n.L.,17.listopadu a Dvůr Králové n.L.,pošta. 

Dopolední spoj vedený v 10:00 ze Dvora Králové nad Labem bude ukončen v Třebihošti, odkud se bude 

vracet zpět přes Doubravici. 

V době školních prázdnin nebude v provozu spoj s odjezdem ve 14:32 ze Dvora Králové nad Labem, 

naopak nově o prázdninách pojedou spoje ve 12:30 a 15:25. 

NÁCHODSKO 

Zlepšení návazností na vlaky v České Skalici  

Na lince IREDO 302 dojde ke komplexní úpravě jízdního řádu v pracovní dny, která povede k výraznému 

zlepšení návazností v České Skalici na vlaky do Hradce Králové a na další autobusové přípoje. Nově tak 

bude možné v kombinaci autobus/vlak využít spojení například z Kramolny do Hradce Králové za cca 

55 minut a ze Studnice do Hradce Králové za cca 45 minut. K dílčím změnám za účelem zlepšení přípojů 

v České skalici dojde také na lince IREDO 320. 



Posílení kapacity nedělních spojů z Náchoda přes Nové Město do Hradce Králové a Prahy 

Spoj dálkové linky 640111 vedený v neděli v 15:05 z Broumova pojede nově až do Prahy. Z kapacitních 

důvodů dojde k zavedení nového nedělního spoje s odjezdem v 15:45 z Náchoda přes Nové Město do 

Hradce Králové, kam přijede v 16:53. 

Zlepšení přípojů na vlaky v Hronově a nové spojení na noční směny 

Na linkách IREDO 351 a 352 dojde k dílčím úpravám spojů tak, aby byly zlepšeny návaznosti na vlaky a 

od vlaků v Hronově.  

Na těchto linkách dojde také k posunu večerních spojů tak, aby byla zajištěna doprava na noční směny 

do Hronova s přípoji do Červeného Kostelce, Velkého Poříčí, Náchoda a Police nad Metují. 

BROUMOVSKO 

Dílčí časové posuny pro zlepšení návazností a dojížďky do zaměstnání 

Na lince IREDO 372 dojde k posunům časových poloh u několik spojů s ohledem na zajištění lepších 

přípojových vazeb v Broumově. Jedná se zejména o spoje v ranních a dopoledních hodinách. 

Na lince IREDO 365 dojde k úpravě spojů tak, aby byla zajištěna doprava do zaměstnání v Hynčicích. 

Ranní spoj pojede z Broumova v 5:35 s příjezdem do Hynčic v 5:46, odpolední spojení bude zajištěno 

z Hynčic ve 14:04 s příjezdem do Broumova ve 14:17. 

Zlepšení víkendové obsluhy obce Šonov 

Na základě požadavku obce Šonov dochází k rozšíření víkendového spojení na lince IREDO 374. Nově 

tak bude možné v sobotu, neděli a svátek využít spoje v 8:15 a 16:15 z Broumova do Šonova a zpět 

v 8:35 a 16:35 ze Šonova do Broumova. Spoje mají v Broumově zajištěné přípoje na vlak i autobus směr 

Náchod. 

ČERVENOSKOTELECKO A ÚPICKO 

Úprava linkového vedení na trase Náchod - Trutnov 

Linka IREDO 300 bude mezi Trutnovem a Úpicí nově vedena vždy přes Starý Rokytník. 

Linka IREDO 301 bude prodloužena o úsek Červený Kostelec – Trutnov a bude obsahovat všechny spoje 

vedené mezi Úpicí a Trutnovem přes Suchovršice. 

Linka IREDO 420 (původně Trutnov – Úpice přes Suchovršice) bude zrušena a její spoje zahrnuty do 

linky IREDO 301. 

Úprava dopoledních spojů na trase Hořičky - Úpice 

Dopolední spoj linky IREDO 421 s odjezdem v 9:35 z České Skalice a 10:00 z Hořiček směr Úpice nebude 

zajíždět do Maršova u Úpice. Tím dojde k úspoře cca 10 minut a bude zajištěna lepší stabilita 

přestupních vazeb v Úpici směr Trutnov a Náchod. 

Bude zaveden nový pár spojů v pracovní dny s odjezdem v 7:45 z Úpice do Maršova u Úpice a zpět 

v 8:05 z Maršova u Úpice s příjezdem v 8:25 do Úpice s návazností do Trutnova, Náchoda a Malých 

Svatoňovic.  



NOVÁ PODOBA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 

Kromě výše uvedených změn, jsme také pro Vás připravili novou podobu jízdních řádů autobusů, která 

zajistí větší přehlednost spojů jedoucích v pracovních dnech a spojů jedoucích o víkendu a během 

svátků. 

 

 


