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Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2014 
v Kraji Vyso čina 

V neděli 15. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2014. V Kraji Vyso čina 
zůstává rozsah regionální dopravy na stejné úrovni ja ko v letošním roce. 
Na většin ě tratí dochází jen k drobným úpravám. Motorové vozy  RegioSpider 
pojedou z Kostelce u Jihlavy do Slavonic. V kraji České dráhy zajistí provoz 
nízkopodlažních vozidel na všech tratích. Nový jízd ní řád bude platit 
až do 13. prosince 2014. 

Regionální vlaky v Kraji Vyso čina ujedou v období platnosti jízdního řádu 2014 celkem 3,913 mil. 
vlakových kilometr ů. V porovnání s letošním rokem je rozsah regionální  dopravy srovnatelný. České 
dráhy vypraví na Vyso čině v pracovní dny v pr ůměru 382 regionálních spoj ů, o sobotách 244 a ned ělích 
238, což p ředstavuje v pr ůměru 338 vlak ů denn ě. 

Nejvýznamn ější zm ěna v regionální doprav ě na Vyso čině 

Nasazení motorových vozů RegioSpider na trati z Kostelce u Jihlavy do Slavonic 
Od nového jízdního řádu zajistí t ři motorové vozy RegioSpider všechny vlaky mezi Kost elcem u Jihlavy 
a Slavonicemi. Nahrazené modernizované motorové jednotky Regionova přejdou na trať z Okříšek do Znojma, 
kde zajistí 100 % všech spojů a nahradí tak staré motoráky ř. 810 s přívěsnými vozy. Změnou v nasazení 
vozidel se plní závazek na provoz nízkopodlažních vozidel po všech tratích v Kraji Vysočina. 

Změny v regionální doprav ě na jednotlivých tratích Kraje Vyso čina  

V Kraji Vyso čina se koncepce jízdního řádu nem ění nebo dochází jen k drobným minutovým posun ům, 
případn ě datovým omezením. 

• Trať 212 Světlá nad Sázavou – Lede č nad Sázavou – Čerčany: Na této trati dochází pouze k drobným 
časovým úpravám, jejichž cílem je zachovat přípojové vazby v Čerčanech. Počet vlaků ani jejich datová 
omezení se nemění. Osobní vlak, který odjíždí ze Světlé nad Sázavou v 10:22 do Čerčan (Os 9202), nově 
pojede již v 10:15. Osobní vlak z Ledče nad Sázavou v 13:36 do Čerčan (Os 9220) pojede nově již ve 13:26. 
Změny vycházejí z požadavku Středočeského kraje.  

• Trať 224 Horní Cerekev – Pelh řimov – Tábor: První ranní vlak z Obrataně ve 4:52 do Tábora (Os 18420) 
nově pojede kvůli zachování přípojové vazby v Táboře již ve 4:41. Změna vychází z požadavku Jihočeského 
kraje. Osobní vlak z Počátek-Žirovnice s příjezdem v 7:17 do Pelhřimova (Os 8382) nově přijede o 5 minut 
později – v 7:22. Úprava časové polohy vlaku byla provedena v návaznosti na změny na trati 225. 

• Trať 225 Havlíčkův Brod – Jihlava – Horní Cerekev – Po čátky-Žirovnice: Ranní vlak s v 6:11 z Horní 
Cerekve do Počátek-Žirovnice (Os 8381) nově pojede později, v 6:16. Pozdější odjezd umožní cestujícím 
přestup v Horní Cerekvi od osobního vlaku ze směru Havlíčkův Brod a Jihlava s příjezdem v 6:14 (Os 8341). 
Osobní vlak s odjezdem v 6:32 z Počátek-Žirovnice do Pelhřimova (Os 8382) nově pojede o 5 minut později, 
tj. v 6:37. Úprava času je nutná z důvodu posunu protijedoucího Os 8381. Odpolední vlak z Veselí nad 
Lužnicí s příjezdem v 16:50 do Počátek-Žirovnice a vlak s v 17:05 z Počátek-Žirovnice do Veselí nad Lužnicí 



 

nově nepojedou v pracovní dny v úseku Popelín – Počátky-Žirovnice a zpět. Vlaky nepojedou z důvodu 
změny nasazení vozů v Jihočeském kraji. 

• Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Tel č – Slavonice:  Jedinou změnou na této trati je výrazný posun sobotního 
večerního vlaku z Kostelce u Jihlavy do Slavonic v 19:55 (Os 28329). Nově bude tento vlak odjíždět 
z Kostelce u Jihlavy o 45 minut dříve, tedy v 19:10 (v trase vlaku Os 28327 jedoucího v pracovní dny). 
Úprava odjezdu byla provedena v návaznosti na zrušení přípojného rychlíku v Kostelci u Jihlavy. 

• Trať 230 Havlíčkův Brod – Sv ětlá nad Sázavou – Kolín:  Osobní vlak z Havlíčkova Brodu v 10:01 
do Čerčan (Os 9202), pojede nově již v 9:49. Cestující mířící do Posázaví, kteří přijedou do Havlíčkova 
Brodu před 10. hodinou ze směru Brno, Jihlava a Pardubice, mohou využít mezi Havlíčkovým Brodem 
a Světlou nad Sázavou rychlík s odjezdem v 9:58 a ve Světlé nad Sázavou přestoupit do Os 9202. 

• Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec: První ranní vlak z Havlíčkova Brodu ve 4:00 do Humpolce 
(Os 15950) nově pojede v úseku Havlíčkův Brod – Herálec o 8 minut dříve, z Herálce do Humpolce již bude 
pokračovat v nezměněném čase. Posun vlaku do dřívější polohy umožní zavedení nových přípojových 
vazeb protijedoucího vlaku (Os 15981) v Havlíčkově Brodě. První ranní vlak z Herálce do Havlíčkova Brodu 
s příjezdem ve 4:53 (Os 15981) nově přijede již ve 4:46 z důvodu navázání nových přestupních vazeb 
v Havlíčkově Brodě na osobní vlak směr Jihlava a nově posunutý osobní vlak směr Žďár nad Sázavou. 
Víkendový vlak z Havlíčkova Brodu s odjezdem v 8:18 do Humpolce (Os 15958) nově pojede až v 8:24. 
Pozdější odjezd umožní cestujícím v sobotu přestup od osobního vlaku ze směru Žďár nad Sázavou. 

• Trať 238  Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – Pardubice:  Jedinou změnou je rozdělení 
dopoledního vlaku v 10:16 z Havlíčkova Brodu do Pardubic na dvě trasy – v pracovní dny v 10:08 
z Havlíčkova Brodu a o víkendech v 10:16 z Havlíčkova Brodu. Rozdělení vlaku umožní zachování 
přípojových vazeb v Pardubicích. Z důvodu změny koncepce dopravy na území Pardubického kraje budou 
nově muset cestující přestoupit u některých vlaků v Hlinsku v Čechách do jiné soupravy.  

• Trať 240 Jihlava – T řebíč – Brno:  Drobná změna nastane u vlaku z Brna do Okříšek s příjezdem ve 20:34, 
nově o víkendech nepojede dále do Jihlavy tato souprava, ale souprava osobního vlaku ze Znojma. Druhým 
směrem dojde k prohození směru přímého vlaku v neděli ráno (příjezd 7:09 z Jihlavy do Okříšek). 

• Trať 241 Okříšky – Moravské Bud ějovice – Znojmo: Vlaky v 7:10 z Okříšek do Moravských Budějovic 
a v 8:03 z Moravských Budějovic do Okříšek pojedou v neděli a o svátcích pro malou vytíženost v zimě až 
od 23. února 2014. Díky těmto ušetřeným výkonům budou v pátek zavedeny dva nové vlaky, ve 20:05 
z Moravských Budějovic do Znojma a zpět do Moravských Budějovic ve 21:46. Vlak v 11:46 z Moravských 
Budějovic do Okříšek pojede nově ve 12:03. Ranní vlak z Moravských Budějovic (odj. 5:43) do Znojma bude 
rozdělen do dvou tras – v pracovní dny pojede ve stávající poloze a v sobotu o cca 20 minut později, v 6:05. 
Naopak sloučeny do jedné polohy v 7:10  budou osobní vlaky z Okříšek do Moravských Budějovic (dnes odj. 
z Okříšek 7:10 v pracovní dny a 7:21 o víkendech).   

• Trať 250 Havlíčkův Brod – Ž ďár nad Sázavou – K řižanov – Brno: První ranní vlak z Havlíčkova Brodu 
ve 4:44 do Žďáru nad Sázavou (Os 14801) pojede nově až ve 4:50. Pozdější odjezd umožní cestujícím 
v Havlíčkově Brodu přestup od osobních vlaků ze směru Herálec a Hlinsko v Čechách. Vlak odjíždějící 
z Havlíčkova Brodu v 19:04 do Žďáru nad Sázavou (Os 14825) pojede nově jako přímý do  Nového Města 
na Moravě bez nutnosti přestupu ve Žďáře nad Sázavou. Vlak v 18:37 ze Žďáru nad Sázavou do Brna 
(Os 4915) bude z technologických důvodů nově rozdělen v pracovní dny do dvou vlaků s nutností přestupu 
v Křižanově. Vlak jedoucí v úseku Žďár nad Sázavou – Křižanov bude nově pokračovat z Křižanova 
do Velkého Meziříčí a Studence. Večerní vlak ve 20:35 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu 
(Os 14830) nově pojede již ve 20:26. Dřívější odjezd umožní cestujícím v Havlíčkově Brodu přestup 
na osobní vlak do Jihlavy. Dále Os 14830 pojede nově jako přímý z Nového Města na Moravě bez nutnosti 
přestupu ve Žďáře nad Sázavou. Večerní vlak z Brna s příjezdem ve 21:26 do Žďáru nad Sázavou 
(Os 4918) bude z technologických důvodů v pracovní dny nově rozdělen do dvou vlaků s nutností přestupu 
v Křižanově. 

• Trať 251 Žďár nad Sázavou – Nové M ěsto na Morav ě – Tišnov:  V úseku Žďár nad Sázavou – Bystřice 
nad Pernštejnem dochází k drobné úpravě taktových poloh všech vlaků z důvodu částečné korekce 
dlouhých pobytů v Novém Městě na Moravě. Nově bude urychlena trasa víkendového spěšného vlaku 
z Brna do Žďáru nad Sázavou (Sp 1636) s příjezdem do Žďáru nad Sázavou v 10:16 (původně 10:23). Vlak 
odjíždějící ze Žďáru nad Sázavou v 19:39 do Nového Města na Moravě pojede nově jako přímý z Havlíčkova 



 

Brodu bez nutnosti přestupu ve Žďáře nad Sázavou. Vlak z Nového Města na Moravě ve 20:04 do Žďáru 
nad Sázavou pojede nově jako přímý do Havlíčkova Brodu bez nutnosti přestupu ve Žďáře nad Sázavou. 

• Trať 252 Křižanov – Velké Mezi říčí – Studenec:  Ranní vlak z Velkého Meziříčí zastávky s příjezdem 
v 5:44 do Křižanova (Os 24942) nově pojede o 10 minut později z důvodu zrušení přípojného rychlíku 
do Brna. Nově bude od tohoto vlaku zajištěn přestup na osobní vlaky směr Brno a Žďár nad Sázavou 
s odjezdy v 6:00. První ranní vlak s odjezdem v 5:03 z Křižanova do Studence bude nově z oběhových 
důvodů rozdělen do dvou vlaků Křižanov – Velké Meziříčí a Velké Meziříčí – Studenec s nutností přestupu 
ve Velkém Meziříčí. Ranní vlak s odjezdem v 6:08 z Křižanova do Velkého Meziříčí zastávky (Os 24943) 
nově pojede o 4 minuty později z důvodu umožnění pondělního přestupu v Křižanově od rychlíku z Brna. 
Vlak odjíždějící z Křižanova v 19:15 do Studence (Os 24915) pojede nově jako přímý ze Žďáru nad Sázavou 
bez nutnosti přestupu v Křižanově. 

Nasazení nových a modernizovaných souprav na Vyso čině  

S platností od začátku jízdního řádu 2013/2014 budou nasazeny na trať 227 Kostelec u Jihlavy – Telč – 
Slavonice nové motorové vozy RegioSpider, které svou kapacitou lépe odpovídají potřebám než stávající 
motorové jednotky Regionova. Regionovy budou přesunuty na zajištění spojů na trati 241 Okříšky – Moravské 
Budějovice – Znojmo místo stávajících motorových vozů 810 (vyráběných v letech 1973 až 1984) a přívěsných 
vozů. Změnou v nasazení vozidel se zároveň plní závazek na provoz nízkopodlažních vozidel po všech tratích 
v Kraji Vysočina. 

Nové či modernizované vozy budou nasazeny v tomto rozsahu: 
 
• 212 Světlá n. S. – Lede č n. S. – hranice kraje:  přibližně 10 % spojů zajistí motorové jednotky Regionova 

a motorový vůz RegioSpider; 

• 224 Horní Cerkev – Pelh řimov – hranice kraje:  na přibližně 50 % vlaků v pracovní dny a 75 % o víkendech 
budou nasazeny Regionovy a RegioSpider; 

• 225 Havlíčkův Brod – Jihlava – hranice kraje:  v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava 100 % spojů zajistí 
RegioSpidery, modernizované patrové vozy a Regionovy. V úseku Jihlava – Horní Cerekev bude v pracovní 
dny zajištěno 50 % spojů, o víkendech 100 %, v úseku Horní Cerekev – hranice kraje pak v pracovní dny 
40 % o víkendech 100 % spojů; 

• 227 Kostelec u Jihlavy – Tel č – Slavonice:  100 % spojů zajistí motorové vozy RegioSpider; 

• 230 Havlíčkův Brod – Sv ětlá nad Sázavou – hranice kraje:  přibližně 75 % vlaků v pracovní dny a 65 % 
o víkendech zajistí modernizované patrové vozy, Regionovy a RegioSpider; 

• 237 Havlíčkův Brod – Humpolec:  cca 75 % spojů v pracovní dny a 100 % o víkendech zajistí motorové 
vozy RegioSpider; 

• 238 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – hranice kraje:  přibližně 95 % zajistí jednotky Regionova 
a motorové vozy RegioSpider; 

• 240 Jihlava – T řebíč – hranice kraje:  asi 55 % osobních vlaků v pracovní dny a 75 % o víkendech zajistí 
Regionovy, RegioSpidery a řídící vozy (řady ABfbrdtn795  Bfbrdtn794); 

• 241 Okříšky – Moravské Bud ějovice – Znojmo:  100 % spojů zajistí motorové jednotky Regionova; 

• 250 Havlíčkův Brod – Ž ďár nad Sázavou – hranice kraje:  v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou 
na 95 % spojů budou nasazeny RegioSpidery, modernizované patrové vozy a Regionovy, v úseku Žďár nad 
Sázavou – hranice kraje pak 10 % vlaků v pracovní dny zajistí vůz RegioSpider; 

• 251 Žďár nad Sázavou – Nové M ěsto na Morav ě – hranice kraje: více jak na 85 % osobních vlaků zajistí 
Regionovy a vozy RegioSpider; 

• 252 Křižanov – Velké Mezi říčí – Studenec:  v úseku Křižanov – Velké Meziříčí 90 % spojů a v úseku Velké 
Meziříčí – Studenec 15 % spojů zajistí motorové vozy RegioSpider. 

 
Kateřina Šubová  

regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě 
poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské dopravě. V roce 2012 využilo spoje českého národního 
dopravce 169 milionů cestujících. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným 
novinkám patří elektrické jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark. 

 
 


