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Mimořádná změna jízdního řádu od 8. února 2016 

Praha, 3. února 2016 – Správa železniční dopravní cesty připravila od pondělí 8. února 

mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy 2016 na celkem deseti tratích a u 

tabulky Zvláštních vlaků Praha – Křivoklát – Lužná u Rakovníka. Stalo se tak na základě žádostí 

dopravce ČD, a.s. 

Od zmíněného data dochází v dálkové dopravě na tratích 010 a 270 ke změně přepravní kategorie 

vlaků IC 502, 503, 508 a 509 na kategorii SuperCity Pendolino. Na tratích 010, 270, 280, 330, 331, 

340, 341 se u vlaků EC 126, 127, 128, 129, 220, 221 a IC 550, 551, 560, 561 mění typ vozu pro 

přepravu cestujících na vozíku na vůz nevybavený zvedací plošinou. Obě tato opatření byla již dříve 

zohledněna vydáním vyhlášky Českých drah, a.s. 

Dále byly na základě žádostí národního dopravce a příslušných krajů provedeny některé další drobné 

úpravy jízdního řádu osobní železniční regionální dopravy: 

 V Jihočeském kraji na trati 199 dochází ke zrušení vlaku 8703 v úseku České Velenice – 

Borovany, k úpravě časové polohy vlaku 2154 v souvislosti s prodloužením vlaku 2181 v nové 

časové poloze již z Českých Budějovic pro zajištění přepravy studentů do škol v Českých 

Velenicích a ke změně dnů jízdy vlaku 2153 vzhledem k jeho alternativní poloze k vlaku 2181. Na 

trati 226 je vlak 8703 v návaznosti na úpravu na trati 199 ukončen ve stanici České Velenice. 

 

 Ve Středočeském kraji na trati 223 jde o minutové úpravy časové polohy vlaků 26118 a 26120 

v úseku Štětkovice – Sedlčany, které byly vyvolány změnou u nákladních vlaků dopravce ČD 

Cargo na této trati. 

 

 Ve Zlínském kraji na trati 341 nastává změna u přípojných vlaků na Slovensku v úseku Vlárský 

průsmyk – Trenčianska Teplá, kde stávající přípoje u vlaků 1727 a 4380 pojedou pouze do 26. 

února. S platností od 4. března budou tyto přípoje vedeny v upravené časové poloze od vlaku 

1727, resp. nově místo k vlaku 4380 k vlaku 4382. 

 

 V tabulce Zvláštních vlaků na trati Praha – Křivoklát – Lužná u Rakovníka u příležitostných 

nostalgických vlaků vedených parní lokomotivou se mění kalendář dnů jízdy u vlaku 7701 a dále 

časová poloha a dny jízdy vlaku 7702. Zavádí se nový vlak 7700, který pojede pouze 6. srpna 

2016. 
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I když je tato změna minimálního rozsahu, doporučujeme cestujícím, aby se před nástupem své cesty 

přesvědčili o aktuálním stavu vlakového spojení na výše uvedených tratích. Veškeré tyto změny 

budou zveřejněny na internetových stránkách www.szdc.cz nebo www.cd.cz a dále v příslušných 

železničních stanicích. Další informace lze získat v osobních pokladnách a informačních střediscích 

Českých drah.  
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