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Novinky ve vlakovém  jízdním řádu pro rok 2014 
v Moravskoslezském kraji 

V neděli 15. prosince 2013 za čne platit nový jízdní řád pro rok 2014. 
V Moravskoslezském kraji je rozsah regionální dopra vy na srovnatelné úrovni 
s letošním rokem. V pr ůběhu roku 2014 bude probíhat rekonstrukce 
a modernizace stanice Český T ěšín. Na trati ze Studénky do Ve řovic se otev ře 
nová zastávka Sedlnice. Z d ůvodu plánované výluky se o n ěkolik minut posune 
pravidelný takt na lince z Opavy do Českého T ěšína a z Ostravy do Valašského 
Meziříčí. Nový jízdní řád bude platit až do 13. prosince 2014. 

Regionální vlaky v Moravskoslezském kraji ujedou v roce 2014 celkem 6,94 mil. vlakových kilometr ů. 
České dráhy vypraví v rámci kraje denn ě 28 spěšných a 706 osobních vlak ů. Integrovaný dopravní 
systém (ODIS) platí na celém území Moravskoslezskéh o kraje. 

Nejvýznamn ější zm ěny v Moravskoslezském kraji 

Posun taktu spěšných a osobních vlaků na tratích 321 a 323  
Na tratích 321 Ostrava-Svinov – Český Těšín  a  323 Ostrava – Valašské Meziříčí dojde z technologických 
důvodů (předpokládané výluky) a z důvodu zachování přípojů k časovému pětiminutovému opoždění taktu 
spěšných a osobních vlaků. Osobní vlaky mezi Opavou a Ostravou-Svinovem zůstanou v dnešních časových 
polohách. 

Nová zastávka Sedlnice 
Na trati 325 Studénka – Veřovice bude uvedena do provozu nová zastávka Sedlnice, která se nachází cca 1 km 
blíže ke Studénce v porovnání se současnou stanicí a bude i blíže k obci Sedlnice. Zastávka byla vybudována 
před novým odbočením tratě na letiště v Mošnově. Dnešní stanice Sedlnice bude sloužit jako výhybna a vlaky 
zde již nebudou zastavovat. 

Vánoční omezení vybraných vlaků 
S ohledem na minimum pracovních dnů na konci stávajícího roku a na začátku příštího, školní prázdniny,  
se prodlužuje omezení jízdy vybraných vlaků od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014. Vybrané vlaky tak např. 
pojedou v pracovní dny do 20. prosince 2013 a pak až od 6. ledna 2014. Omezení konkrétních vlaků je uvedeno 
v jízdním řádu. 

Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Moravskoslezském kraj i 
(na tratích, které nejsou v p řehledu zmi ňovány, nedochází k podstatn ějším zm ěnám) 

Trať 270 Bohumín – Hranice na Morav ě: 

• Osobní vlaky z Bohumína směr Přerov jedou zpravidla ve 22. minutu, tímto vlaky již nemají delší pobyty 
v Ostravě-Svinově.  

• Dnešní osobní vlak 2940 (Bohumín 15:14) pojede nově jako osobní vlak 3316 z Bohumína v 15:22 až 
do Přerova, tedy bez nutnosti pobytu a přestupu ve Studénce, přestup je již v Bohumíně. Tímto se zajistí 



 

v Suchdole nad Odrou přípoje směr Nový Jičín a Fulnek v pravidelných časech bez dalšího dopadu 
na dopravu ve směru do Bohumína. 

• Podobně i v opačném směru, kdy místo vlaků Os 3323 / 2947 z Hranic do Mostů u Jablunkova 
s přestupem ve Studénce pojede osobní vlak 3317 již z Přerova a přestup se v pracovní dny uskuteční 
až v Bohumíně 

• Výchozí vlaky ze Studénky (dnes sudé hodiny, 8. minuta s jednotkou City Elefant) jsou uspíšeny na 
4. minutu, v Ostravě-Svinově se vytvoří návaznost ve směru Ostrava-Kunčice – Havířov – Český Těšín. 

 
Trať 277 Suchdol nad Odrou – Fulnek: Díky vlaku Os 3316 místo dnešního Os 3324 (viz trať 270) jsou 
osobní vlaky 23370 / 23371 (Suchdol n.O. 16:10 / Fulnek 16:30) vedeny v taktových časech (o cca 11 minut 
dříve). Tímto se u vlaku Os 23371 dosáhne chybějící návaznosti na regionální vlak směr Bohumín. 
 
Trať 278 Suchdol nad Odrou – Nový Ji čín město: Z důvodu změny technologie obratu jednotek Regionova 
v Suchdole nad Odrou se mění odjezd vlaku osobního vlaku 13359 z 8:10 z Nového Jičína na taktových 8:28. 
 
Trať 310 Opava východ – Olomouc hl. n.: Posunutím taktu spěšných vlaků linky R1 z Českého Těšína, 
Ostravy dojde v Opavě východ k rozvázání přípoje na osobní vlaky linky S10 Opava východ – Krnov – Bruntál – 
Valšov – Rýmařov. 
 
Trať 320 Bohumín – Čadca, Dětmarovice – Petrovice u Karviné: 

• Výluková činnost, která byla ohlášena majitelem infrastruktury, SŽDC, na rok 2013, se z velké části 
přesune do roku 2014. Také výluky, které byly objednány pro sestavování jízdního řádu na rok 2014, 
budou realizovány až koncem roku, případně v roce 2015. Tento stav je plně v kompetenci státní 
organizace SŽDC. 

• S ohledem na zajištění dopravy jednokolejných úseků došlo při sestavě jízdního řádu k uspíšení odjezdu 
osobních vlaků z Bohumína směr Český Těšín o 4 minuty (ze 44. na 40. minutu). Podobně se posunul 
i příjezd osobních vlaků od Karviné do Bohumína (ze 12. na 16. minutu). Protože zároveň v dálkové 
dopravě došlo k uspíšení odjezdu vlaků SC Pendolino z Bohumína o 7 minut, byla bohužel návaznost mezi 
osobními vlaky od Karviné a vlaky SC Pendolino v Bohumíně rozvázána. V opačném směru je přípoj pouze 
od vlaku SC 517 ve 22:52 na poslední vlak Os 2957 ve 22:55. Vlak SC 513 jede v pátek z Prahy (16:36) 
přímo do Karviné hl.n. (20:07) a vlak SC 514 vyjíždí v pondělí z Karviné hl.n. (5:56), příjezd do Prahy 
v 9:27. 

• Na požadavek města Třinec, schválený objednavatelem dálkové dopravy, budou vlaky EC Praha – Žilina 
zastavovat v Třinci, nikoliv na zastávce Třinec centrum. Se zastavováním na obou místech a také 
se zastavením vlaků EC v Návsí objednavatel (Ministerstvo dopravy ČR) nesouhlasí. 

• V Třinci je nově denně navázán okamžitý přípoj v 5:13 od vlaku Os 2900 z Čadce (4:30) a Návsí (4:56) na 
vlak IC 540 Hutník do Prahy (9:53). 

• Na trati Dětmarovice – Petrovice u Karviné došlo s ohledem na objednané výluky k prodloužení čekání 
cestujících na přípoj do Bohumína, tedy ve směru, který je pro danou trať frekvenčně významnější. Proto 
se souhlasem objednavatele byla doprava na dané trati upravena tak, aby rozhodující vlaky měly 
okamžitou návaznost do / z Bohumína i v případě, že ve směru opačném bude návaznost rozvázána. 

• V tabulce trati 320 byl vložen přípojový řádek  pro stanici Kysucké Nové Mesto a Žilina na Slovensku. 
Cestující pouhým pohledem do tabulky tratě 320 zjistí, kdy vlaky do těchto stanic přijíždějí, resp. kdy 
přijíždějí. 

 
Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český T ěšín 

• S ohledem na výlukovou činnost se po mnoha letech přistoupilo k posunu taktu o cca 5 minut později 
z Ostravy-Svinova do Českého Těšína. Tato skutečnost mimo jiné umožní, aby se při jednokolejném 
provozu mezi Českým Těšínem a Albrechticemi u Českého Těšína vlaky křižovaly až v Albrechticích 
a nenarušovaly tak plynulost výlukového provozu. Posunutím časů i na trati 323 nedochází k omezení 
návazností mezi vlaky, a to především v Ostravě-Kunčicích.  



 

• Spěšný vlak 1601 (Opava východ 5:19, Ostrava-Svinov 5:44) již nebude mít přípoj v Ostravě-Svinově na 
SC 502 Pendolino (jede nově dříve) a na osobní vlak 3301 do Bohumína. Nově však bude pokračovat 
z Ostravy-Svinova do Ostravy hl.n. (5:57), Ostravy-Stodolní (6:01) a Ostravy střed (6:04).  

• První ranní vlaky z Havířova (3:39) a Opavy východ (3:30) do Ostravy-Svinova k vlaku IC 542 Ostravan 
pojedou denně v jednom čase, protože vlak IC 542 jezdí nově i v neděli. 

• V pracovní dny bude zrychlený osobní vlak Os 3403 (z Opavy východ 5:40) veden motorovou soupravou 
přes Ostravu-Svinov (6:07 – 6:21) až do Ostravy-Kunčic (6:33). Zde bude okamžitý přípoj na osobní vlak 
Os 2837 (z Ostravy-Kunčic v 6:36) do Havířova, Českého Těšína. 

• V Ostravě-Svinově bude díky posunu taktu navázán v pracovní dny nově požadovaný přípoj od rychlíků 
z Brna (příjezd v lichou hodinu, 16. minutu) na spěšné vlaky linky R1 do Opavy (odjezd v lichou hodinu, 
22. minutu). 

 
Trať 322 Frýdek-Místek – Český T ěšín: Ve stanici Český Těšín bude během roku 2014 probíhat přestavba 
a modernizace. Z tohoto důvodu se prodloužila přestupní doba od vlaků z / do Frýdku-Místku na 6 minut. 
Přípoje ve směru do / z Třince jsou zachovány, do / z Havířova nejsou většinou navázány. 
 
Trať 323 Ostrava – Valašské Mezi říčí: Na této trati dochází k posunu taktu o cca 5 minut později. Vzhledem k 
tomu, že se posunul pravidelný interval i na trati 321, nedochází tak v Ostravě-Kunčicích k omezení přípojů. 
 
Trať 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice: Z důvodu dokončené modernizace nádraží ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, kdy jsou nově možné současné odjezdy vlaků směr Ostravice a Frenštát pod Radhoštěm, resp. 
současné vjezdy vlaků, jsou minutově upraveny časy osobních vlaků do / z Ostravice.   
 
Nové soupravy v Moravskoslezském kraji  
• V sou časnosti jezdí v kraji celkem 12 nových jednotek Cit yElefant, z toho jsou čtyři jednotky 

s podporou ROP Moravskoslezsko.  Čtyři jednotky řady 471 (ROP) zajišťují převážnou většinu vlaků 
na lince S2 Mosty u Jablunkova – Bohumín – Studénka. Dvě jednotky pokrývají 100 % spojů linky R1 Opava 
východ – Ostrava střed – Český Těšín. Čtyři jednotky zajišťují cca 80 % pokrytí linky S1 v trati Opava východ 
– Ostrava-Vítkovice – Český Těšín a zpět. U ostatních úsekových spojů linky S1 je pokrytí soupravou 
CityElefant u cca čtvrtiny spojů, v sobotu a neděli je 100 % pokrytí na vlacích na trati Havířov – Ostrava-
Kunčice – Ostrava-Svinov  

• Dvouvozových motorových souprav Regionova jezdí v k raji aktuáln ě 12 (z toho 5 jednotek bylo 
pořízeno za podpory ROP). Motorové jednotky zajišťují provoz ze 100 % na tratích 279 Studénka – Bílovec, 
278 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, 322 Frýdek-Místek – Český Těšín a 324 Frýdlant nad Ostravicí 
– Ostravice. Dále  z cca 65 % v pracovních dnech, ze 100 %  v sobotu a neděli na trati 317 Opava východ – 
Hlučín a v pracovních dnech kromě prázdnin na všech spojích na trati 318 Kravaře ve Slezsku – Chuchelná. 
Z cca 10 % je nasazena na vlacích na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí. Na většině vlaků na trati 314 
Opava východ – Hradec nad Moravicí bude tato jednotka nasazena negarantovaně. 

• Na vybraných osobních vlacích na trati 323 z Ostrav y do Valašského Mezi říčí bude nasazena 
motorová souprava s rekonstruovaným motorovým vozem  ř. 842 a novými p řípojnými vozy 
ř. Bdtn756/757. 

Kateřina Šubová 
Tisková mluvčí ČD 
724 240 718 
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 

 
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. 
 


