
ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 9. 12. 2018 

Vážení cestující, 

dovolujeme si Vás informovat o nejvýznamnějších změnách v autobusové dopravě 
v Královehradeckém kraji. Změny budou platit od neděle 9. 12. 2018. 

V následujícím textu, který je rozdělen dle logických oblastí Vám přinášíme přehled 
nejvýznamnějších změn autobusových jízdních řádů. 

DOBRUŠSKO, NOVOMĚSTSKO 

Úpravy na trase Hradec Králové – Třebechovice pod Orebem - Dobruška 

Linka IREDO 264 

 Na základě stále se zvyšující poptávky cestujících po dopravě mezi Dobruškou, 
Opočnem a Hradcem Králové dochází k zavedení nového spoje v ranních 
hodinách. Spoj je veden v 6:30 z Dobrušky,,Laichterova přes Polánky-Mitrov, 
Třebechovice pod Orebem, Nepasice do Hradce Králové (7:25). Spoj pojede 
každý pracovní den včetně prázdnin. 

Linka IREDO 110 

 S ohledem na požadavek obce Jeníkovice bude na lince veden nový spoj 
s odjezdem v 7:10 z Dobrušky,,aut.st. přes Opočno, Jílovice do Třebechovic 
pod Orebem. Jeníkovicím bude vyhověno tím, že obec bude obsloužena po 
7:30, dětem z Jeníkovic se tak výrazně zkrátí čekání za začátek výuky ve škole 
v Třebechovicích. 

 V 7:10 bude zavedený nový spoj z Hradce Králové přes Běleč nad Orlicí, 
Štěnkov, a Třebechovice pod Orebem do Dobrušky. Tento spoj bude jezdit 
v pracovních dnech školního vyučování a o malých prázdninách. Cestujícím 
přinese nové ranní spojení Hradce Králové s Dobruškou, a také pomůže školní 
špičce Třebechovic pod Orebem. 

 V 8:30 bude zaveden nový spoj s odjezdem v 8:30 z Třebechovic pod Orebem 
přes Ledce, Očelice, Opočno do Dobrušky (9:00). 

 Spoje ve 12:30 (nově s odjezdem 12:25) a ve 14:05 (nově s odjezdem 14:00) 
z Hradce Králové přes Běleč nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem budou nově 
prodlouženy přes Ledce, Očelice, Opočno až do Dobrušky. 

 Spoj ve 13:40 z Dobrušky do Mokrého a ve 14:00 zpět z Mokrého do Dobrušky 
bude zrušen. Zrušenou relaci nahradí v pozměněné trase spoj ve 13:40 
z Dobrušky přes Mokré, dále přes Očelice a Ledce až do Třebechovic pod 
Orebem a zpět ve 14:34 z Třebechovice pod Orebem do Dobrušky. 

Linka IREDO 111 

 Z důvodu zavedení nového ranního spoje na lince IREDO 264, nebude spoj 
660067/25 s odjezdem v 6:40 z Dobrušky do Hradce Králové provozován 
v době letních prázdnin.  



 

Dálková linka 700991 

 Školní spoj s odjezdem v 7:06 z Třebechovic pod Orebem,,Masarykovo 
náměstí bude nově věděn přes Běleč nad Orlicí, místo přes Nepasice. Nepasice 
budou obslouženy novým ranním spojem linky IREDO 264. 

Dílčí změny na Dobrušsku a Novoměstsku 

 Spoj linky IREDO 265 s odjezdem v 15:45 z Rychnova nad Kněžnou do Opočna 
bude nově prodloužen do Dobrušky. 

 Na lince IREDO 260 dochází k dílčímu posílení dopravy na Prázovu Boudu. 
Nově se tak cestující dostanou na Prázovu boudu od pondělí do pátku dvěma 
spoji denně (místo provozu v pondělí, středu a pátek). Věříme, že tato 
pravidelná nabídka během celého týdne přiláká i nové cestující. 

 Na lince IREDO 337 dochází k zavedení nového spoje s odjezdem v 15:08 
z Nového Města nad Metují přes Černčice, Bohuslavice do Dobrušky. 

 Na lince IREDO 263 je nově veden spoj 660069/21 s odjezdem 15:10 
z Dobrušky přes Opočno (15:17), dále po své trase do Českého Meziřičí. (Dříve 
byl spoj veden z Opočna s odjezdem 15:05.) 

 Z důvodu minimálního využití se ruší spoj linky IREDO 263 v 17:35 z Opočna 
přes Pohoří do Dobrušky. Náhradní spojení do Pohoří je zajištěno s přestupem 
v Dobrušce na spoj linky 337 s odjezdem v 17:30 směr Pohoří, Bohuslavice, 
Nové Město nad Metují. 

JAROMĚŘSKO 

 Spoj linky IREDO 330 s odjezdem ve 13:30 z Jaroměře do Nového Města nad 
Metují bude nově veden přes Velkou Jesenici.  

 K vyhovění požadavku obce Velichovky vzniká nový spoj na lince IREDO 312 
s odjezdem v 17:30 z Jaroměře do Velichovek. 

 Spoj linky IREDO 315 s odjezdem v 16:34 z Hořiněvse nově nepojede 
do Velichovek, ale přes Rožnov až do Jaroměře. 

NÁCHODSKO 

Na Náchodsku dochází k optimalizaci dopoledního spojení mezi Náchodem, Českou 
Skalicí a Jaroměří, resp. Dvorem Králové nad Labem. Pro cestující bude posílena 
nabídka spojení například novým přímým spojem z Náchoda přes Českou Skalici 
do Dvora Králové nad Labem. 

 Nově pojede dopolední spoj v 8:10 z Náchoda do České Skalice a dále 
do Jaroměře a spoj v 9:30 z České Skalice do Náchoda (spoj ze Dvora Králové 
prodloužen do Náchoda). 

 Na lince IREDO 411 bude zajištěno cestujícím nové dopolední přímé spojení 
Náchoda s Dvorem Králové nad Labem (bez přestupu v České Skalici). 

 



HRADECKO 

 Na lince IREDO 112 dochází k zavedení nového školního spoje v pracovních 
dnech školního vyučování s odjezdem v 6:35 z Černilova přes Slatinu 
do Hradce Králové (6:58). 

 Na žádost obce Dobřenice bude spoj na autobusové lince 650602/7 bude 
prodloužen z Osic ve 14:25 do Dobřenic. Prodloužení spoje zajistí odvoz 
školáků po 14. hodině z Osic do Dobřenic.  

Ve spolupráci s Pardubickým krajem dochází ke změnám časových poloh páteřní 
linky Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy. Tato regionální 
linka garantuje spojení na dané relaci (na které docházelo v minulých letech ke zrušení 
komerčních spojů) s možností přestupu na vlakové spoje ve Svitavách směr Brno.  

S ohledem na souběh se železniční dopravou je omezen jeden pár spojů autobusové 
dopravy (spoje 640132/37 a 42) mezi Jaroměří a Hradcem Králové. 

RYCHNOVSKO 

Zavedení nového večerního spojení Rychnov nad Kněžnou – Týniště nad Orlicí 

Na základě požadavku zaměstnavatelů a aktivní spolupráce se zástupci města 
Kostelec nad Orlicí vzniká nové večerní spojení v pracovních dnech na lince 
IREDO 115 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Týništěm nad Orlicí, které zajistí dopravu 
zaměstnanců po skončení odpolední směny (po 22. hodině) z Kostelce nad Orlicí, 
Vamberka, Doudleb nad Orlicí či Častolovic. Na první tři měsíce bude níže uvedené 
dva spoje zavedeny za finanční spoluúčasti obsluhovaných obcí.  

 Nový spoj s odjezdem ve 22:00 z Rychnova nad Kněžnou přes Vamberk, 
Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Častolovic a Lípu nad Orlicí do Týniště 
nad Orlicí (22:42). V Týništi nad Orlicí autobus navazuje na vlak do Hradce 
Králové. 

 Nový spoj s odjezdem ve 23:05 z Týniště nad Orlicí. Cestující se tak nově 
dostanou večer do Lípy nad Orlicí, Častolovic, Kostelce nad Orlicí, Vamberka, 
Lupenice a Rychnova nad Kněžnou, kam spoj dorazí ve 23:37. Spoj vyčkává 
v Týništi na vlak z Hradce Králové i v případě jeho zpoždění, a to maximálně do 
23:25 

Koncepční změna v okolí Přestavlk 

Největší změnou na Rychnovsku projde linka IREDO 222, která většinou spojů 
přestane zajíždět do Borovnice. Tím je vyhověno požadavku obce Borovnice na žádost 
přemístění otáčení autobusů z Borovnic do Přestavlk. 

Většina spojů na lince IREDO 203 bude na základě této změny prodloužena 
z Borovnice do Přestavlk. 

Přestupy mezi linkou IREDO 222 a 209 budou realizovány většinou spojů 
v Přestavlkách. 



 

Z Lukavice nově k vlaku 

Na základě požadavků cestujících jsou na lince IREDO 291 (660240) Kvasiny - 
Lukavice – Rychnov nad Kněžnou víkendové spoje a vybrané spoje v pracovní dny 
prodlouženy v Rychnově nad Kněžnou k železniční stanici tak, aby byla zajištěna 
návaznost na vlaky. 

Prodloužení spojů linky IREDO 349 do Rychnova nad Kněžnou 

Z Červeného Kostelce a České Skalice mají cestující nově možnost dostat 
se na směny nejen do Kvasin, ale také do průmyslové zóny v Lipovce v Rychnově nad 
Kněžnou. Spoje této linky jsou prodlouženy až do Rychnova nad Kněžnou, a to jak 
v pracovní dny, tak v sobotu. V neděli bude prodloužen večerní spoj s odjezdem 
ve 20:18 z Červeného Kostelce do Rychnova nad Kněžnou (21:42). 

Tato změna přinese cestujícím lepší propojení okresu Náchod a Rychnov nad 
Kněžnou, kdy v relaci Nové Město nad Metují – Rychnov nad Kněžnou autobus 
zastavuje jen na vybraných zastávkách, a tím zajistí rychlé spojení na směny. 

TRUTNOVSKO 

 Na základě dlouhodobého minimálního využití spojů je zrušena část večerních 

spojů na lince IREDO 460 mezi Rudníkem a Hostinným. Jedná se o spoje 

s odjezdem z Rudníku ve 21:25 a 22:58 a spoj z Hostinného s odjezdem 

ve 22:28. Poslední spojení je zajištěno novým spojem s odjezdem v 19:01 

z Rudníku do Hostinného (19:14). 

 Na lince IREDO 421 je zaveden nový spoj v 17:45 z Úpice do Havlovic (17:53). 

Spoj má přípoj od Trtutnova, lze tak z Trutnova do Havlovic jet i v 17:05. 

 Na lince IREDO 422 bude nově spoj ve 13:52 z Úpice do Maršova prodloužen 

do Hajnice (14:16). Tím vzniká nová alternativa spojení Dvora Králové nad 

Labem a Úpice s přestupem v Hajnici. 

Úprava na lince IREDO 407 k zajištění lepší dostupnosti školáků a zaměstnanců 

na směny 

 Ke zlepšení spojení do školy pro děti a studenty z Hajnice bude spoj linky nově 

veden z Trutnova 6:55 (místo 7:05) přes Hajnici do Dvora Králové nad Labem 

(7:38).  

 Nově také bude spoj v 6:16 z Trutnova veden i v sobotu, a tím zajistí spojení 

z noční směny. Spoj pojede nově přes Hjanici. 

 Kompletní nabídka dopravy na 12ti hodinové směny bude zajištěna novými 

večerními spoji v relaci Dvůr Králové nad Labem – Trutnov. Doprava na směny 

v této relaci bude zajištěna nejen v pracovní dny, ale i o víkendu. 

 Nově budou spoje v 5:15 ze Dvora Králové nad Labem do Trutnova a ve 14:12 

z Trutnova do Dvora Králové nad Labem vedeny přes průmyslovou zónu 

v Trutnově. 

 



Úprava víkendového provozu ve východních Krkonoších 

V souvislosti se zavedením víkendových přímých vlaků z Hradce Králové do Svobody 

nad Úpou dochází k úpravě provozu autobusových spojů ve východních Krkonoších. 

Díky těmto přímým vlakům je možné se dostat do/z Krkonoš pohodlně vlakem a 

následně přestoupit na autobus do oblíbeného horského střediska.  

Více víkendových spojů se cestující dočkají i v relacích Trutnov – Pec pod Sněžkou, 

Pec pod Sněžkou – Pomezní Boudy, Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou – Janské 

Lázně. 

Nové spojení přinese cestujícím lepší dostupnost turistických míst v Krkonoších.  

 Nově bude veden spoj linky IREDO 410 v 18:32 z Pece pod Sněžkou až do 

Dvora Králové nad Labem, jako přípoj k R vlakům Pardubice – Hradec Králové 

– Liberec. 

 Spoj linky IREDO 410 ve 14:04 ze Dvora Králové nad Labem na Pomezní 

Boudy bude nově veden přes Pec pod Sněžkou. 

 Spoj linky IREDO 453 bude nově uspíšen s odjezdem z Pece pod Sněžkou 

v 10:52 (místo 11:37) směrem Svoboda nad Úpou do Janských lázní a bude 

nově prodloužen až do Vrchlabí (11:51). Spojem bude zajištěn přípoj k Sp vlaku 

do Hradce Králové. Nově i spoj 106 bude nově veden již z Vrchlabí, a to 

s odjezdem ve 13:22 do Pece pod Sněžkou (14:23). 

 Vybrané spoje linek IREDO 403 a 453 na relaci Vrchlabí – Pec pod Sněžkou 

budou zajišťovat přípoj ve Svobodě nad Úpou k Sp vlaku Hradec Králové – 

Svoboda nad Úpou. Odjezd autobusu od dopoledního Sp vlaku ve Svobodě nad 

Úpou (příjezd 10:43) je v 10:48 (linka IREDO 403), od odpoledního Sp vlaku 

(příjezd 16:42) v 16:48 (linka IREDO 453). K dopolednímu Sp vlaku ze Svobody 

nad Úpou do Hradce Králové (odjezd v 11:20) se cestující dostanou autobusem 

s příjezdem v 11:12 (linka IREDO 453) a k odpolednímu Sp vlaku (odjezd 

17:17) autobusem s příjezdem 17:10 (linka IREDO 403).  

 Nově budou zavedeny nové sobotní spoje na lince IREDO 453, a to v 8:32 

z Pece pod Sněžkou přes Horní Maršov, Svobodu nad Úpou do Janských Lázní 

a v 8:59 z Janských Lázní do Pece pod Sněžkou. Spoje budou v provozu mimo 

zimní období.  

Žacléřsko 

Drobnou časovou korekcí na lince IREDO 401 jsou zlepšeny příjezdy a odjezdy 

na směny v Trutnově, zejména o víkendu. 

 

KRÁLOVÉDVORSKO 

 Nově spoj linky IREDO 457 ve 13:01 hodin ze Dvora Králové nad Labem 

do Borovnice bude prodloužen přes Horka u Staré Paky až do Nové Paky 

(na spoj linky IREDO 457 navazuje přímý vůz linky IREDO 530 v 13:45 z Horky 

do Nové Paky). V opačném směru vznikne nový přímý spoj ve 12 hodin z Nové 

Paky do Dvora Králové nad Labem po lince IREDO 536. 



 Dopolední spoj linky IREDO 457 nově pojede v 9:01 (místo 9:31) ze Dvora 

Králové nad Labem přes Borovnici a je nově prodloužen na Horka u Staré Paky 

(9:43), kde je možnost přestupu směr Jilemnice a Jičín. Tento spoj navíc nově 

pojede i ve středy, ve Dvoře Králové nově navazuje na spoj z Trutnova, dochází 

ke změně časové polohy.  

 

JIČÍNSKO 

 Z důvodu kapacitní posily je na lince IREDO 513 zaveden nový páteční spoj 

s odjezdem ve 13:25 z Jičína do Železnice. Spoj je v provozu v pátek v období 

školního vyučování. 

 Na lince IREDO 522 je spoj s odjezdem v 17:38 ze Dvora Králové nad Labem 

prodloužen až do Hořic. Vzniká také nový spoj v 18:20 z Hořic do Miletína 

(18:35). 

 Na lince IREDO 512 je zaveden nový spoj s odjezdem v 7:52 ze Sobotky 

do Jičína. Tento spoj nově zajistí obsluhu obce Mladějov. 

Linka Hradec Králové – Hořice – Nová Paka odpoledne v pravidelném intervalu 

 Na lince IREDO 530 Hradec Králové - Hořice – Nová Paka budou v odpolední 

špičce zajištěny autobusy v pravidelném intervalu 60 minut. 

BROUMOVSKO 

 Na lince IREDO 305 bude nově zaveden víkendový spoj v 18:05 z Broumova 

(místo zrušeného spoje v 18:05 z Broumova do Náchoda), který bude veden 

přes Náchod, Nové Město nad Metují do Hradce Králové. Tím bude zajištěno 

další přímé spojení Broumova s Hradcem Králové. 

 Na lince IREDO 376 dojde k úpravě ranních spojů 6 a 9 v relaci Broumov – 

Křinice tak, aby byl zajištěn včasný příjezd školáků.  

 Poslední víkendový spoj linky IREDO 363 přes Slavný a Suchý Důl bude veden 

cca o hodinu dříve tak, aby byl v Polici nad Metují zajištěn přestup do Hradce 

Králové a Sp vlak do Starkoče s vazbou na R vlak do Prahy. 


