
 

261 Žďárec u Skutče - Svitavy 
 

ŽĎÁREC U SKUTČE – POLIČKA 
 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v uvedených termínech proběhnou denní výluky 
traťové koleje v úseku Žďárec u Skutče - Polička. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k 
následujícím opatřením: 
 

Dne 13. - 17. července 2015, vždy od 7:35 hod. do 16:25 hod.: 
    

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 15328, 15330, 15334 v úseku Polička – Pustá Kamenice,    
Os 15326, 15332, 15336 v úseku Polička – Borová u Poličky,    
Os 15354, 15356, 15358 v úseku Borová u Poličky – Žďárec u Skutče,    
Os 15384 v úseku Borová u Poličky – Čachnov,    
Os 15331, 15333, 15337 v úseku Pustá Kamenice – Polička,    
Os 15329, 15335, 15339 v úseku Borová u Poličky – Polička,    
Os 15353, 5357 v úseku Žďárec u Skutče – Borová u Polička,    
Os 15381 v úseku Čachnov – Borová u Polička.    
    
Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 1Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 1Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 1Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 15555    minut.minut.minut.minut.    
V autobusech náhradní dopravy služba c, a není zajištěna. 

    
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:    
PoliPoliPoliPoliččččka ka ka ka – před staniční budovou, 
SSSSáááádek u Polidek u Polidek u Polidek u Poliččččky ky ky ky – „Jílkův Mlýn“ a „Na Bělidle“, 
OldOldOldOldřřřřiiiišššš    – u „Mokrejšů“, 
BorovBorovBorovBorováááá    u Poliu Poliu Poliu Poliččččky zastky zastky zastky zastáááávka vka vka vka – za evangelickým kostelem, 
BorovBorovBorovBorováááá    u Poliu Poliu Poliu Poliččččky ky ky ky – před staniční budovou, 
PustPustPustPustáááá    Kamenice zastKamenice zastKamenice zastKamenice zastáááávka vka vka vka – točna u kulturního domu, 
PustPustPustPustáááá    Kamenice Kamenice Kamenice Kamenice – točna u kulturního domu, 
ČČČČachnov achnov achnov achnov – před staniční budovou. 
Krouna Krouna Krouna Krouna – BUS zastávka „Krouna, kampelička”, 
Krouna zastKrouna zastKrouna zastKrouna zastáááávka vka vka vka – u železničního přejezdu, 
PPPPřřřředhradedhradedhradedhradíííí    – BUS zastávka v obci Předhradí, 
SkuteSkuteSkuteSkutečččč    ––––    před staniční budovou, 
ŽďáŽďáŽďáŽďárec u Skutrec u Skutrec u Skutrec u Skutčččče e e e ––––    před staniční budovou.    

 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 


