Trasy NAD: Linka Z = autobusy linky Z jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n/C. a
opačně. Zastavují na všech zastávkách dle výlukového jízdního řádu.
Na trase ND Kuklenský podjezd max. výška 3,2 m.

A=Hradec Králové hl.n. – před nádražní budovou na nástupišti MHD „F“;
B=Hradec Králové - Kukleny –na zastávce MHD „Základní škola Kukleny“;
C=Praskačka – u železniční stanice;
D=Lhota pod Libčany –v obci na autobusové zastávce „Lhota p.L, u školy I.“;
E=Dobřenice – před staniční budovou;
F=Kratonohy – na hlavní silnici č.11 na autobusové zastávce „Kratonohy“;
G=Káranice – na autobusové zastávce „Káranice“;
H=Nové Město nad Cidlinou –na hlavní silnici v obci na autobusové zastávce „Nové Město“;
I=Chlumec nad Cidlinou –před staniční budovou.
https://www.google.cz/maps/dir/Hradec+Kr%C3%A1lov%C3%A9+hlavn%C3%AD+n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,+Riegrovo+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,+H
radec+Kr%C3%A1lov%C3%A9/50.207199,15.798307/50.175949,15.736875/50.172356,15.695051/50.159356,15.656945/50.166891,15.607802/50.1526513,1
5.5550541/50.163123,15.457054/@50.1807274,15.3547447,10z/am=t/data=!3m1!4b1!4m31!4m30!1m5!1m1!1s0x470c2b2289a33bed:0x61f74a8a13c1004a!
2m2!1d15.8108758!2d50.2145038!1m6!3m4!1m2!1d15.778237!2d50.193001!3s0x470c2b7aa37cadc9:0xe46465a0a4ad40d2!4e1!1m6!3m4!1m2!1d15.721241
!2d50.182031!3s0x470c2c11f7865c97:0xc43dff523c19cb9b!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m1!4e1!1m0!1m1!4e1!3e0?hl=cs

Linka S – autobusy linky S jedou jako zrychlené spoje v úseku Chlumec n/C. – Hradec Králové hl.n.
Zastavují pouze na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu. Na trase ND
Kuklenský podjezd max. výška 3,2 m.

A=Hradec Králové hl.n. – před nádražní budovou na nástupišti MHD „F“;
B=Dobřenice – před staniční budovou;
C=Nové Město nad Cidlinou – na hlavní silnici v obci na autobusové zastávce „Nové Město“;
D=Chlumec nad Cidlinou –před staniční budovou.
https://maps.google.cz/maps?saddr=Hradec+Kr%C3%A1lov%C3%A9+hlavn%C3%AD+n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,+Riegrovo+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,+Hradec+Kr%C3%A1lov%C3%A9
&daddr=silnici+32315+to:silnici+11+to:N%C3%A1dra%C5%BEn%C3%AD&hl=cs&ie=UTF8&sll=50.181018,15.634969&sspn=0.211057,0.528374&geocode=FWg2_gIdPEHxACntO6OJIisMRzFKAM
ETikr3YQ%3BFfxe_QId8efuAA%3BFUQ0_QId83XsAA%3BFbNt_QIdHtvrAA&brcurrent=5,0,0&mra=pr&t=m&z=12

Linka R = autobusy linky R jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Poděbrady a opačně. Nikde
nestaví. (mimořádná alternativa po dálnici D11 přes Kukleny, na trase ND Kuklenský podjezd
max. výška 3,2 m., mimořádně po silnici č.611)

Start=Hradec Králové hl.n. – před nádražní budovou na nástupišti MHD „F“;
Cíl=Poděbrady – před staniční budovou.
https://mapy.cz/s/2nLdM
Linka P = autobusy linky P jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Poděbrady a opačně. Zastavují
v Chlumci nad Cidlinou. Odjezdy z Hradce Králové jsou v dřívější časové poloze. Tento spoj použijí
cestující přestupující v ŽST Chlumec n/C. směr Nový Bydžov a Městec Králové. Spoj je bez
přípojové vazby v ŽST Hradec Králové hl.n. Na trase ND Kuklenský podjezd max. výška 3,2 m.

Start =Hradec Králové hl.n. – před nádražní budovou na nástupišti MHD„F“;
3=Chlumec nad Cidlinou – před staniční budovou;
Cíl=Poděbrady – před staniční budovou.
https://mapy.cz/s/2nLk1

Linka C = autobusy linky C jedou v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n/C. a opačně. Spoj
nečeká na přípojovou vazbu v ŽST Chlumec n/C. a přípojné vlaky v ŽST Chlumec n/C. na spoje
linky C také nečekají. Na trase ND Kuklenský podjezd max. výška 3,2 m.

Start=Hradec Králové hl.n. – před nádražní budovou na nástupišti MHD „F“;
Cíl=Chlumec nad Cidlinou –před staniční budovou.
https://mapy.cz/s/2nLla
Linka B – autobusy linky B jedou v úseku Nový Bydžov – Poděbrady a opačně. Nikde nestaví. Spoje
linky B slouží pro přímé spojení do a od Prahy.

Start=Nový Bydžov – před staniční budovou; Cíl=Poděbrady – před staniční budovou.
https://mapy.cz/s/2nTNi

Linka V (16. – 22.7.2019) – autobusy linky V jedou v úseku Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek –
Kolín a opačně. Zastavují pouze na vyjmenovaných zastávkách dle výlukového jízdního řádu.

Chlumec nad Cidlinou –před staniční budovou; Převýšov – u odbočky k železniční stanici;
Dobšice n/C. – na autobusové zastávce „Dobšice n/C, Libněves“ Sány – na autobusové zastávce
„Opolany, Opolánky, host.“; Velký Osek – před staniční budovou; Kolín - před staniční budovou
pouze spoje
https://goo.gl/maps/m6zq3RqMdYm9xCdF7

Organizace NAD před nádražní budovou ŽTS Hradec Králové hl.n.
Stanoviště „F“ – odjezdy linek.
Stanoviště „E“ – mimořádné odjezdy linek
v případě zaplnění
Stanoviště „I,J“ – příjezd linek.
Po naplnění kapacity mohou autobusy odjíždět
ještě před dobou pravidelného odjezdu. Toto
opatření platí v případě, že na pravidelný odjezd
vyčká nejméně jeden nenaplněný autobus.

Deponování autobusů je možné na dvoře ČD (bývalý prostor organizace NAD).

Stanoviště NAD před nádražní budovou ŽST Kolín

Organizace NAD před nádražní budovou ŽTS Poděbrady (o případném dalším rozmístění
autobusů náhradní autobusové dopravy rozhodne koordninátor):
Odjezdy

Organizace NAD před nádražní budovou ŽTS Chlumec nad Cidlinou:

