
UZAVÍRKA – TŘEBECHOVICE POD OREBEM – 1.ETAPA 

1.3.2017 – 31.3.2017 

 

Vážení cestující, 

V termínu od 1.3.2017 do 31.3.2017 bude díky uzavírce v Třebechovicích pod Orebem znemožněn 

průjezd autobusů mezi Masarykovým náměstí a ulicí Na Stavě, resp. Trčkova. Z tohoto důvodu muselo 

být přistoupeno k následujícím dopravním opatřením: 

Linka IREDO 110 Dobruška – Hradec Králové 

 –  spoje jedoucí přes Jeníkovice nadále obsluhují autobusovou zastávku na Masarykově náměstí. Mění 

se však časové polohy s ohledem delší jízdní dobu spojů od Polánek-Mitrova. 

- Spoje jedoucí přes Polánky-Mitrov neobsluhují zastávku Masarykovo náměstí a Trčkova. 

Náhradními zastávkami jsou Třebechovice pod Orebem,,škola a Třebechovice pod 

Orebem,,Bor ve Vitouškově ulici. Autobusy budou na těchto zastávkách stavět dle výlukových 

jízdních řádů.  

Linka 660052 – Deštné v Orlických horách – Hradec Králové – (Praha) 

- Linka nezajíždí na Masarykovo náměstí, náhradní zastávkou je zastávka Třebechovice pod 

Orebem,,škola, na které staví všechny spoje linky 660052 

- Na odjezdu z Hradce Králové jsou spoje uspíšeny o 2-3 minuty 

 Linka IREDO 115 – Rychnov nad Kněžnou – Hradec Králové 

- Všechny průjezdné spoje vynechají zastávky Třebechovice pod Orebem,,Heldovo náměstí, 

Masarykovo náměstí a Bor. Náhradní zastávka Třebechovice pod Orebem,,škola se nachází 

v ulici Na Stavě. Zastávky Heldovo náměstí a Masarykovo náměstí obslouží pouze spoj linky 

610391 dopravce BusLine, který na Masarykově náměstí končí a ihned jede zpět do Hradce 

Králové. Jeho jízdní řád se nemění. 

- Upozorňujeme na uspíšení odjezdu prvního ranního spoje směr Hradec Králové, který nově 

pojede z Třebechovic pod Orebem od školy již v 5:13 (dle současného jízdního řádu 

z Masarykova náměstí v 5:25).  

- Stejně tak spoje linky 660554/3 a 9 budou stavět v Třebechovicích pod Orebem u školy a 

vynechají Masarykovo náměstí a Heldovo náměstí. 

Linka 700991 – Lanškroun – Hradec Králové 

- Linka vynechá zastávky Třebechovice pod Orebem,,Masarykovo náměstí a Heldovo náměstí, 

náhradní zastávkou je zastávka Třebechovice pod Orebem,,škola. 


