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V neděli 12. prosince 2021 začal platit nový železniční jízdní řád. Změny jsou zejména na
tratích Přelouč – Heřmanův Městec, Choceň – Litomyšl a Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče,
a to v souvislosti s úpravami jízdních řádů dálkových linek. V provozu zůstanou letos zavedené
sezonní víkendové vlaky ze Svitav a Žďárce u Skutče k hradu Rychmburk v Předhradí. I
v novém jízdním řádu bude mít velký vliv na provoz vlaků v regionu intenzivní výluková činnost
Správy železnic. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Rozsah dopravy objednávané Pardubickým krajem u Českých drah zůstal v novém jízdním
řádu 2022 na stejné úrovni.

I v příštím roce bude v kraji probíhat rozsáhlá výluková činnost Správy železnic, která si na řadě
úseků vynutí dlouhodobé nahrazení vlaků autobusy (např. mezi Chocní a Ústím nad Orlicí,
Pardubicemi a Stéblovou a na dalších místech).

Návrat k původnímu jízdnímu řádu na trati 018 Choceň – Vysoké Mýto - Litomyšl
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Díky zastavení expresů linek Ex1 a Ex2 v Chocni (vždy okolo 30. minuty každou hodinu v obou
směrech) je možné vrátit se k původnímu jízdnímu řádu vlaků mezi Chocní a Vysokým Mýtem,
popř. Litomyšlí. V Chocni tak vznikají výborné přestupní návaznosti na vlaky dálkové i
regionální dopravy.

Po dobu výlukových prací v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí (tedy v průběhu platnosti
celého nového jízdního řádu) budou v Chocni navíc zastavovat expresy linek Ex1 a Ex2, a to
každou hodinu okolo 30. minuty. Proto se na trať vrátí jízdní řád, který platil před změnou od 6.
dubna 2021. V průběhu dne tak s výjimkou ranní a odpolední špičky budou osobní vlaky z
Chocně odjíždět vždy ve 37. minutu směrem na Vysoké Mýto a přijíždět do Chocně ve 21.
minutu. Po celý den tak bude zajištěno rychlé spojení z Vysokomýtska k dálkovým vlakům
v Chocni, a to každou hodinu.

Za zmínku stojí pozdější vedení osobního vlaku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí v pracovní
dny, který nově pojede o hodinu později, konkrétně z Vysokého Mýta města v 17:54 a zpět z
Litomyšle v 18:36. V loňském a letošním roce proběhla modernizace trati mezi Cerekvicí nad
Loučnou a Litomyšlí, která umožní zkrátit jízdní doby o několik minut a tím zrychlit dopravu do a
z Litomyšle.

Zdroj: Petr Pošta, tiskové oddělení ČD, a. s.

2/2

