
261 Svitavy – Žďárec u Skutče 

BOROVÁ U POLIČKY – 
PUSTÁ KAMENICE 

 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve v uvedených termínech proběhnou 
denní výluky traťové koleje na trati č. 261 v úseku Borová u Poličky – Pustá Kamenice. Dopravce České 
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
    

Datum konání: 
ve dnech 16. – 18. května 2018 vždy od 7:15 hod. do 13:40 hod. 
 

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 15324, 15326, 15328 v úseku Borová u Poličky – Pustá Kamenice 
Os 15329, 15331, 15333 v úseku Pustá Kamenice – Borová u Poličky 
    
Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou cccc::::    
    

Služba c je poskytována do vyčerpání kapacity náhradní autobusové dopravy. Přednost v přepravě 
mají dětské kočárky. 
    

Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou aaaa::::    
    

Služba a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 10 minut. 
    

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zastávka ČD Náhradní umístění zastávky 
Borová u Poličky před staniční budovou 
Pustá Kamenice zastávka točna u kulturního domu 
Pustá Kamenice   točna u kulturního domu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 



261 Svitavy – Žďárec u Skutče 

SVITAVY - POLIČKA 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve v uvedených termínech proběhnou 
denní výluky traťové koleje na trati č. 261 v úseku Svitavy – Polička. Dopravce České dráhy, a.s. proto 
musí přistoupit k následujícím opatřením: 
    

Datum konání: 
ve dnech 21. – 23. května 2018 vždy od 7:45 hod. do 14:30 hod. 
 

Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena za vlaky: 
Os 15324, 15326, 15328, 15330, 15332 v úseku Svitavy – Polička 
Os 15329, 15331, 15333, 15335 v úseku Polička – Svitavy 
    
Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou cccc::::    
    

Služba c je poskytována do vyčerpání kapacity náhradní autobusové dopravy. Přednost v přepravě 
mají dětské kočárky. 
    

Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou Opatření ve vlacích se službou aaaa::::    
    

Služba a není zajištěna v autobusech náhradní dopravy. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 10 minut. 
    

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
Svitavy před staniční budovou 
Svitavy zast. směr Polička BUS zastávka „Svitavy, Poličská“ (49.7568797N, 16.4554081E) 
Svitavy zast. směr Svitavy  BUS zastávka „Svitavy, Národní dům“ 
 (49.7580303N, 16.4609228E) 

Vendolí    BUS zastávka „Vendolí, škola“ (49.7396389N, 16.4128200E) 
Vendolí zastávka BUS zastávka „Vendolí, pod žel. zast.“ 
 (49.7346533N, 16.3983922E) 

Květná BUS zastávka „Květná, posádka“ (49.7318864N, 16.3678689E) 

Květná zastávka BUS zastávka „Květná, host.“ (49.7338558N, 16.3508314E) 
Pomezí BUS zastávka „Pomezí, rozc.“ (49.7098811N, 16.3218958E) 
Pomezí zastávka BUS zastávka „Polička, prodejna“ (49.7188406N, 16.2826778E) 

Polička    před staniční budovou    
 
 
 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 


