
 

 

 

 

 

 

�eské Bud�jovice, 23. listopadu 2010 

Nový jízdní �ád 2011 v Jiho�eském kraji 

V ned�li 12. prosince vstupuje v platnost nový jízdní �ád pro rok 2011. 
Regionální osobní dopravu objednává Jiho�eský kraj prost�ednictvím 
organizátora dopravy JIKORD. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové spoje, 
�eské dráhy realizují na základ� objednávky Ministerstva dopravy. Denn� 
vypraví �eské dráhy v Jiho�eském kraji v pr�m�ru 384 vlak�, které 
ujedou p�ibližn� 14 337 vlakových kilometr�, což p�edstavuje ro�ní výkon 
5 227 355 vlakokilometr�, což p�edstavuje snížení o 2,26 %. U dálkové 
dopravy nastane snížení po�tu n�kterých rychlík� mezi krajskou 
metropolí a Prahou.  
 
Pozitivní je zapojení posledních dvou tratí v Jiho�eském kraji do taktového systému 
navázaného na takt dálkové dopravy v �eské republice: jsou to spoje na trati �eské Bud�jovice 
– Horní Dvo�išt� a �eské Bud�jovice – �erný K�íž. Díky nasazení vozidel Regionova bylo možno 
zásadn� zm�nit p�estupní vazby mezi tratí 202 Tábor – Bechyn� a dálkovými vlaky v Tábo�e. 
�ekání se zkrátilo v �ádu desítek minut. Radikální omezení dopravy nastane v �ásti trat� 190. 
Krom� jednoho páru vlak� byla zcela omezena regionální doprava v úseku Strakonice – 
Horaž�ovice p�edm�stí. 
 
Zm�ny v jízdním �ádu v Jiho�eském kraji 
 
Tra� 190 �eské Bud�jovice – Plze� 

- základní systém dopravy z�stává zachován 
- rychlíky sm�r Plze� odjížd�jí z �eských Bud�jovic v sudé hodiny 01, rychlíky sm�r Písek – 

Praha v liché hodiny 07 
- osobní vlaky sm�r Strakonice odjížd�jí v sudé hodiny 30 a je v zásad� dodržen hodinový 

systém rychlých vlak� pro úsek �eské Bud�jovice – Protivín, ve zbytku trat� pak dvouhodinový 
systém dálkových i regionálních vlak�  

- výrazn� se omezí regionální železni�ní doprava v úseku Strakonice – Horaž�ovice p�edm�stí; 
pojede pouze jeden pár vlak� 8961 (p�íjezd do Strakonice 4.56 hodin) / 8960 (odjezd 
ze Strakonic v 5.47 hodin); ve zbyku dne zde pojedou pouze rychlíky, které v mezilehlých 
stanicích nezastavují 

- od 27. února 2011 nejsou objednány regionální vlaky linky Netolice – Týn nad Vltavou v úseku 
Dív�ice – �í�enice 

 
Tra� 192  �í�enice – Týn nad Vltavou 

- sou�asný  systém dopravy, kdy vlaky z této trati jezdí do �í�enic k p�ípoj�m sm�r  Plze� kon�í 
26. února 2011 

- vlaky linky Týn nad Vltavou – Netolice  v úseku �í�enice – Netolice nejsou od 27. února 2010 
objednány 



 

 

 
Tra� 193  Dív�ice – Netolice 

- od 27. února 2011 nebude doprava na této trati objednána 
- na trati jsou �i budou i nadále objednány nostalgické a výletní vlaky v režii �eských drah: 

Peklík – parní vlak �eské Bud�jovice – Netolice v kv�tnu 
Zuzana Vojí�ová – divadelní vlak v rámci Jiho�eského rožmberského roku v �ervenci 
Continuo – divadelní projekt s divadlem Continuo v srpnu 

 
Tra� 194  �eské Bud�jovice  – �erný K�íž 

- vlaková doprava  pojede nov� v  taktovém systému s odjezdy z �eských Bud�jovic v sudou 
hodinu 07 a p�íjezdy do �eských Bud�jovic v lichou hodinu 51 - tím budou zajišt�ny p�estupní 
vazby do a ze všech sm�r� 

- v zimním období v�tšinu spoj� zajistí v úseku �eské Bud�jovice – �eský Krumlov vozidlo 
Regionova; v �eském Krumlov� cestující budou p�estupovat do motorového vozu 810; 
d�vodem je snaha o zlepšení komfortu v úseku do �eského Krumlova  a nižší zimní frekvence 
v šumavském úseku trat�  

- v letním období budou na trati v�tšinu spoj� zajiš�ovat klasické soupravy  
- vlaky pojedou až do/z Nového Údolí, kde bude zajišt�na p�estupní vazba na plánované 

autobusy sm�rem do Bavorska 
 
Tra� 195  Rybník – Lipno nad Vltavou 

- první vlak s p�ípojem od Lipna nad Vltavou p�ijede nov� do �eských Bud�jovic až v 7.22 hodin 
- v zimním období jsou zajišt�né p�ípoje mezi vlaky a autobusy do Skiareálu  Lipno i v pracovní 

dny díky spolupráci �D, JIHOTRANSu a Lipnoservisu  
 

Tra� 196   �eské Bud�jovice – Horní Dvo�išt� 
Dálková doprava 

- na trase Praha – �eské Bud�jovice – Linz – Salzburg dochází ke zrušení p�ímého vlaku 
Matthias Braun Praha – Salzburg a ke zrušení p�ímých voz� Praha – Zürich p�es Rakousko 
a Praha – Zagreb 

- d�vodem je pokra�ující výstavba 4. koridoru s velkým množstvím výluk doprovázených 
náhradní autobusovou dopravou. Ty mají zna�n� negativní dopad na jízdy l�žkových 
a lehátkových voz� na této trase 

- nadále je však v provozu vlak Anton Bruckner  Praha – Linz, který bude nov� veden v kategorii 
rychlík místo InterCity, ale se zachováním sou�asných komfortn�jších voz� v relaci 
do Rakouska  

Regionální doprava 
- tra� má taktový systém s odjezdy z �eských Bud�jovic v  sudou hodinu 02  
- první vlak s p�ípojem od Lipna nad Vltavou p�ijede  do �eských Bud�jovic až  v 7.22 hodin 
- stávající po�et spoj� sp�šnými a osobními vlaky do Rakouska z�stává  zachován 
- všechny mezinárodní vlaky mají p�estupní vazby ve stanici Rybník na a z trat� 195 – 

p�edpokládá se nár�st frekvence do turisticky atraktivní oblasti Lipenska 
 
Tra� 197   �í�enice – Nové Údolí 

- v Novém Údolí budou od n�kterých vlak� zajišt�ny p�ípoje  na autobusy do Bavorska (v lét� – 
Waldkirchen)  

 
Tra� 198  Strakonice  – Volary 

- vlak  s odjezdem ze Strakonic ve 21.09 hodin pojede i v sobotu 
- bude zaveden nový školní vlak s p�íjezdem do Vimperka v 7.21 hodin 



 

 

- ve dnech školního vyu�ování nepojede vlak  s p�íjezdem do Vimperka v 8.08 hodin 
 

Tra� 199  �eské Bud�jovice  – Gmund NÖ 
- pokra�uje systém zavedený od 13. �ervna 2010; vlaky jezdí ve dvouhodinovém taktu 

s p�estupními vazbami na Rakousko a sm�r Veselí nad Lužnicí v �eských Velenicích 
a na všechny sm�ry v �eských Bud�jovicích 

 
Tra� 201  Ražice  – Tábor 

- základní taktový systém z�stává zachován 
- je  znovuzavedený  vlak Tábor – Branice s odjezdem z Tábora ve 14.07 hodin  a návratem 

do Tábora v 15.50 hodin 
- je také obnovený spoj v úseku Milevsko – Branice a zp�t (p�íjezd do Branic v  7.44 hodin 

a odjezd v 8.08 hodin) 
 

Tra� 202 Tábor – Bechyn� 
- zásadn� se zlepší p�ípojové vazby v Tábo�e 
- sou�asné p�estupní �asy: sm�r Praha  40 minut, sm�r �eské Bud�jovice 32 minut se zm�ní na  

�asy: sm�r Praha  17 minut, sm�r �eské Bud�jovice 5 minut 
- na trati budou z  d�vodu navázání t�chto p�ípoj� jezdit jednotky Regionova, které zlepší i 

kvalitu cestování 
- pouze v ranních �asech budou vlaky vedeny klasickou soupravou 
 

Tra� 220 �eské Bud�jovice  – Praha 
- snížení po�tu dálkových spoj�: nap�. rychlík do Prahy s odjezdem v 7.04 hodin nepojede 

v ned�li, rychlík s odjezdem v 9.04  hodin nepojede v sobotu a v ned�li 
- poslední vlak od Veselí nad Lužnicí s p�íjezdem do Tábora ve 23.56 hodin nepojede v sobotu 
- vlak s odjezdem z �eských Bud�jovic v 18.29 hodin nepojede o víkendu, namísto n�j pojede 

sp�šný vlak 
- ve sm�ru do �eských Bud�jovic pojede  denn� sp�šný vlak s p�íjezdem v 7.36 hodin  

 
Tra� 226 Veselí nad Lužnicí - �eské Velenice 

- z�stává sou�asný taktový systém dopravy s návaznostmi ve Veselí nad Lužnicí na dálkovou 
dopravu a v �eských Velenicích na vlaky sm�r Víde� a �eské Bud�jovice 

- znovu bude jezdit školní vlak s p�íjezdem do T�ebon� v 7.34 hodin 
- všechny spoje pojedou  vozidly Regionova 

 
Na všech ostatních tratích z�stává železni�ní doprava bez výrazn�jších zm�n. 
 
Krajské centrum osobní dopravy vydává jako každoro�n� regionální jízdní �ád. Má zcela originální 
provedení, je celobarevný, v pohádkovém lad�ní a patronem je režisér Zden�k Troška). I v letošní 
zimní sezon� pojedou lyža�ské vlaky �D YETTI a v lét� posilové vodácké vlaky. Pokra�uje program 
�D Bonus Jiho�eský, kdy je za jízdenku �eských drah v Jiho�eském kraji poskytována �ada slev 
a dárk� v kulturních a turistických za�ízeních. 

 
Mgr. Radka Pistoriusová 

tisková mluv�í �D  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového odd�lení �D pro mimo�ádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 



 

 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdskového odd�leníním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 

levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


