
 

238 Pardubice – Havlíčkův Brod 

(PARDUBICE HL.N. -) 
MEDLEŠICE – CHRUDIM 

 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhne noční 
výluka traťové koleje v úseku (Pardubice hl.n.-) Medlešice - Chrudim na trati č. 238 Pardubice – 
Havlíčkův Brod. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 

Dne 23. května 2016 od 19:40 hod. do 23:59 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5575, 5343, 5577, 5345 v úseku Medlešice – Chrudim, 
Os 5316, 5576, 5318 v úseku Chrudim – Medlešice. 
 

Dne 24. května 2016 od 0:01 hod. do 4:00 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5361v úseku Pardubice hl.n. – Chrudim. 
 

Služba c, a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 10 minut. 
    

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
Pardubice hl.n.Pardubice hl.n.Pardubice hl.n.Pardubice hl.n.  před staniční budovou 
PardubicePardubicePardubicePardubice----Rosice nad LabemRosice nad LabemRosice nad LabemRosice nad Labem    před staniční budovou 
Pardubice závodištěPardubice závodištěPardubice závodištěPardubice závodiště    u zastávky ČD 
Staré JesenčanyStaré JesenčanyStaré JesenčanyStaré Jesenčany    u zastávky ČD 
MedlešiceMedlešiceMedlešiceMedlešice před staniční budovou, 
Chrudim zastávkaChrudim zastávkaChrudim zastávkaChrudim zastávka (směr Chrudim) na silnici II / 324 (I / 37) u autobazaru 
Chrudim zastávkaChrudim zastávkaChrudim zastávkaChrudim zastávka (směr Pardubice) BUS zastávka „Chrudim, městské sady“ 
ChrChrChrChrudimudimudimudim – (směr Chrudim) BUS zastávka „Chrudim, Masarykovo 
 nám.“ (pouze výstup) 
ChrudimChrudimChrudimChrudim    před staniční budovou 

 
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



 

238 Pardubice – Havlíčkův Brod 

CHRUDIM – SLATIŇANY 
 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhne noční 
výluka traťové koleje v úseku Chrudim - Slatiňany na trati č. 238 Pardubice – Havlíčkův Brod. Dopravce 
České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 

Dne 24. května 2016 od 19:35 hod. do 23:59 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5575, 5343, 5345 v úseku Chrudim – Slatiňany, 
Os 5316, 5576, 5318 v úseku Slatiňany – Chrudim. 
 

Služba c, a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 10 minut. 
    

    
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
ChrudimChrudimChrudimChrudim    před staniční budovou 
SlatiňanySlatiňanySlatiňanySlatiňany    před staniční budovou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



 

238 Pardubice – Havlíčkův Brod 

CHRUDIM – CHRAST U CHRUDIMI 
 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhne noční 
výluka traťové koleje v úseku Chrudim – Chrast u Chrudimi na trati č. 238 Pardubice – Havlíčkův Brod. 
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 

Dne 25., 26., 27. května 2016, vždy od 19:40 hod. do 23:59 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5343, 5345 v úseku Chrudim – Chrast u Chrudimi, 
Os 5575 v úseku Chrudim – Slatiňany, 
Os 5316, 5318 v úseku Chrast u Chrudimi – Chrudim, 
Os 5576 v úseku Slatiňany – Chrudim. 
 

Služba c, a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 15 minut. 
    

    
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
ChrudimChrudimChrudimChrudim    před staniční budovou 
SlatiňanySlatiňanySlatiňanySlatiňany    před staniční budovou 

ZaječiceZaječiceZaječiceZaječice    v obci Zaječice u odbočky k zastávce ČD 
Chrast u ChrudimiChrast u ChrudimiChrast u ChrudimiChrast u Chrudimi    před staniční budovou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 
 



 

238 Pardubice – Havlíčkův Brod 

SLATIŇANY – CHRAST U CHRUDIMI 
 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhne noční 
výluka traťové koleje v úseku Slatiňany – Chrast u Chrudimi na trati č. 238 Pardubice – Havlíčkův Brod. 
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 

Dne 30., 31. května 2016, vždy od 19:40 hod. do 23:59 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5343, 5345 v úseku Slatiňany – Chrast u Chrudimi, 
Os 5316, 5318 v úseku Chrast u Chrudimi – Slatiňany. 
 

Služba c, a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 15 minut. 
    

    
Umístění zastávek náhUmístění zastávek náhUmístění zastávek náhUmístění zastávek náhradní autobusové dopravy:radní autobusové dopravy:radní autobusové dopravy:radní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
SlatiňanySlatiňanySlatiňanySlatiňany    před staniční budovou 
ZaječiceZaječiceZaječiceZaječice    v obci Zaječice u odbočky k zastávce ČD 
Chrast u ChrudimiChrast u ChrudimiChrast u ChrudimiChrast u Chrudimi    před staniční budovou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



 

238 Pardubice – Havlíčkův Brod 

ŽĎÁEREC U SKUTČE – 
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 

 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedeném termínu proběhne noční 
výluka traťové koleje v úseku Žďárec u Skutče – Ždírec nad Doubravou na trati č. 238 Pardubice – 
Havlíčkův Brod. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 

 

Dne 1. června 2016 od 19:05 hod. do 23:59 hod. 
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 5315 v úseku Žďárec u Skutče – Ždírec nad Doubravou, 
Os 5343, 5345 v úseku Žďárec u Skutče – Hlinsko v Čechách, 
Os 5318 v úseku Ždírec nad Doubravou – Žďárec u Skutče, 
Os 5316 v úseku Hlinsko v Čechách – Žďárec u Skutče. 
 

Služba c, a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 15 minut. 
    

    
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
Žďárec u SkutčeŽďárec u SkutčeŽďárec u SkutčeŽďárec u Skutče před staniční budovou 
PokřikovPokřikovPokřikovPokřikov BUS zast. „Pokřikov“ a u zastávky ČD 
VojtěchovVojtěchovVojtěchovVojtěchov    u zastávky ČD 
HoletínHoletínHoletínHoletín BUS zast. „Holetín, Horní Holetín, žel. zast.“ 
Hlinsko vHlinsko vHlinsko vHlinsko v    ČecháchČecháchČecháchČechách  BUS zast. „Hlinsko, pošta” 
Hlinsko vHlinsko vHlinsko vHlinsko v    ČecháchČecháchČecháchČechách  před staniční budovou 
VítanovVítanovVítanovVítanov        BUS zastávka „Vítanov” a „Vítanov, Stan“ 
StružinecStružinecStružinecStružinec  BUS zastávka „Ždírec nad Doubravou, Údavy“ 
Ždírec nad DoubravouŽdírec nad DoubravouŽdírec nad DoubravouŽdírec nad Doubravou  před staniční budovou 

 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 


