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Výluka Orlicko • 18. 5. – 19. 5. 2020
Vážení cestující,
z důvodu pokračující rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Letohrad a dalších stavebních prací na trati
budou závazkové vlaky Leo Express Tenders s.r.o. nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku
Letohrad – Moravský Karlov. Výlukový jízdní řád naleznete na webu le.cz/orlicko a zastávkách náhradní
autobusové dopravy. Věnujte prosím pozornost umístění zastávek náhradní dopravy.

Lichkov

Letohrad

Opatření pro cestující
Náhradní doprava bude vedena moderními nízkopodlažními autobusy označenými logem Leo Express, které
umožňují přepravu cestujících na ortopedickém vozíku a také dětských kočárků. Přeprava jízdních kol bude
možná v omezené míře, cestující na ortopedickém vozíku a cestující s dětským kočárkem mají přednost. Wifi
připojení a elektrické zásuvky nebudou k dispozici. Věnujte prosím pozornost výlukovému jízdnímu řádu.
Aktuální polohu autobusů náhradní dopravy najdete v aplikaci IDS IREDO.

le.cz/orlicko

Výluka Orlicko • 18. 5. – 19. 5. 2020
Z důvodu napěťové výluky ve stanici Letohrad a s tím související
nemožnosti provozovat elektrické jednotky jsme nuceni přijmout níže
uvedená opatření:
•

18.5.2020 u spoje LET 1293 Leo Express Orlice bude ve stanici
Ústí nad Orlicí nutno přestoupit z elektrické do motorové jednotky.

•

19.5.2020 u spoje LET 1290 Leo Express Orlice bude ve stanici Ústí
nad Orlicí nutno přestoupit z motorové do elektrické jednotky.

Odbavení a prodej jízdného
V autobusech náhradní dopravy bude probíhat standardní odbavení jako ve vlaku. Výluka se stejně tak nedotkne
provozu našich pokladen v Letohradu, Jablonném nad Orlicí a Králíkách. V případě zájmu o přepravu větší
skupiny cestujících po dobu trvání výluky, prosím kontaktujte alespoň s 48 hodinovým předstihem naše call
centrum telefonicky +420 220 311 700 nebo e-mailem info@le.cz.

Poloha zastávek náhradní autobusové dopravy
•

Letohrad – před staniční budovou,

•

Verměřovice – u železniční zastávky,

•

Jablonné nad Orlicí – před železniční budovou,

•

Jamné nad Orlicí – u železniční zastávky,

•

Těchonín – u kostela,

•

Těchonín – v obci BUS zastávka „Těchonín,
hostinec“,

•

Mladkov – u kostela,

•

Lichkov – před staniční budovou,

•

Dolní Lipka – BUS zastávka „Králíky, Dolní Lipka,
žel. st.“,

•

Králíky zastávka – BUS zastávka „Králíky,
Hedva“,

•

Králíky – před staniční budovou,

•

Dolní Orlice – BUS zastávka „Červená Voda,
Dolní Orlice“,

•

Červená Voda – BUS zastávka „Červená Voda,
Kartáčovny“,

•

Červená Voda – Obecní úřad,

•

Moravský Karlov – železniční stanice.

Další podrobnosti Vám ochotně sdělí náš personál ve vlaku, na pokladně v Letohradu, Jablonném nad Orlicí
a Králíkách. Velice se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. Více informací o provozu
Orlicko naleznete na le.cz/orlicko.
Leo Express Tenders s.r.o.
+420 220 311 700
info@le.cz

