
 

261 Svitavy – Žďárec u Skutče 

POLIČKA – PUSTÁ KAMENICE (– ČACHNOV) 
 

Datum konání:    ve dnech od 26. května od 7:30 hod. nepřetržitě 
do 11. června 2014 do 19:30 hod. 
 

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne 
nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Polička – Borová u Poličky na trati č. 261 Svitavy – Žďárec 
u Skutče. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
 

Po dobu konání výluky budou všechny vlaky (kromě 
vyjmenovaných) nahrazeny náhradní autobusovou dopravou 
v úseku Polička – Borová u Poličky – Pustá Kamenice. 
 

Vlak Os 5350 je nahrazen autobusem v úseku Borová u Poličky (odj. 5:45 h) – Čachnov. 
Vlak Os 15351 je nahrazen autobusem v úseku Čachnov (odj. 6:00) – Polička. 
 

V pracovní dny vlaky Os 15350, 15356, 15358 a 5355, 5357, 15355 jedou v úseku Borová 
u Poličky – Žďárec u Skutče a zpět bez omezení – nejsou nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou. 
 

V sobotu vlaky Os 15380, 15352, 15384, 5352, 5356 a 15325, 15353, 15381, 5353 jedou 
v úseku Borová u Poličky – Pustá Kamenice – Čachnov – Žďárec u Skutče a zpět bez 
omezení – nejsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 
 

V neděli vlaky Os 15384, 5352, 5356 a 15353, 15381, 5353, 15357 jedou v úseku Borová 
u Poličky – Čachnov – Žďárec u Skutče a zpět bez omezení – nejsou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou. 
 

V autobusech náhradní dopravy je služba c je poskytována do vyčerpání kapacity náhradní autobusové dopravy. 
Přednost v přepravě mají dětské kočárky. V autobusech náhradní dopravy služba a není zajištěna. Přepravu 
cestujících na invalidním vozíku lze zajistit pouze po předchozím předhlášení nejméně 24 hodin předem na tel.: 
724 832 475. 
 

Předpokládané zpoždění regionálních vlaků může dosáhnout cca 10 minut. 
    

Umístění zastávUmístění zastávUmístění zastávUmístění zastávek náhradní autobusové dopravy:ek náhradní autobusové dopravy:ek náhradní autobusové dopravy:ek náhradní autobusové dopravy:    
Zastávka ČDZastávka ČDZastávka ČDZastávka ČD Náhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávkyNáhradní umístění zastávky    
PoličkaPoličkaPoličkaPolička    před staniční budovou 
Sádek u PoličkySádek u PoličkySádek u PoličkySádek u Poličky    „Jílkův Mlýn“ a „Na Bělidle“ 
OldřišOldřišOldřišOldřiš    u „Mokrejšů“ 
Borová u Poličky zast.Borová u Poličky zast.Borová u Poličky zast.Borová u Poličky zast.    za evangelickým kostelem 
Borová u PoličkyBorová u PoličkyBorová u PoličkyBorová u Poličky    před staniční budovou 
PusPusPusPustá Kamenice zastávkatá Kamenice zastávkatá Kamenice zastávkatá Kamenice zastávka    točna u kulturního domu    
Pustá KamenicePustá KamenicePustá KamenicePustá Kamenice    točna u kulturního domu 
ČachnovČachnovČachnovČachnov    před staniční budovou 
 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní. 


