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Novinky ve vlakovém  jízdním řádu od 15. prosince 
v Olomouckém kraji 

V neděli 15. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2014. V Olomouckém 
kraji z ůstává rozsah regionální dopravy na podobné úrovni j ako v letošním 
roce. Na v ětšin ě tratí dochází jen k drobným úpravám. Do provozu bu de 
nasazena t řetí elektrická jednotka RegioPanter, čímž se vytvo ří nová páte řní 
linka z Nezamyslic p řes Prost ějov a Olomouc do Šumperka. Mezi Prost ějovem 
a Olomoucí vyjedou nov ě dva sp ěšné vlaky „Plumlov“ a „Kosí ř“. V pr ůběhu 
celého roku 2014 bude probíhat za plného provozu re konstrukce olomouckého 
železničního uzlu. Nový jízdní řád bude platit až do 13. prosince 2014. 

Regionální vlaky v Olomouckém kraji ujedou v roce 2014  přibližn ě 5,7 mil. vlakových kilometr ů. Rozsah 

dopravy je ustálený a pro p říští rok nezaznamenává žádné výrazné zm ěny. České dráhy vypraví v rámci 

kraje v pracovní dny průměrně 576 osobních a spěšných vlaků, v sobotu 448 a v neděli 431.  

Nejvýznamn ější zm ěny v Olomouckém kraji 

RegioPanterem až do Šumperka 
S nasazením třetí elektrické jednotky RegioPanter do Olomouckého kraje se vytvoří nová páteřní linka 

z Nezamyslic přes Prostějov a Olomouc do Šumperka. Všechny tři jednotky obslouží na této lince téměř 43 % 

spojů. 

Modernizace olomouckého železničního uzlu 
V souvislosti s probíhající modernizací železniční stanice Olomouc hl.n., při které bude mimo jiné vybudováno 

nové 5. nástupiště a dojde ke stavebním úpravám na infrastruktuře, lze očekávat částečná omezení při provozu 

olomouckého hlavního nádraží – uzavření hlavního podchodu a případná zpoždění vlaků kvůli výlukové 

činnosti. 

„Plumlov“ a „Kosíř“ na kolejích 
Mezi Olomoucí a Prostějovem vyjedou v pracovní dny, vyjma školních prázdnin, dva páry nových spěšných 

vlaků Plumlov a Kosíř. Z Olomouce do Prostějova odjedou ve 14:07 a 16:07, v opačném směru z Prostějova 

v 15:35 a 17:35 hod. 

Rozšíření integrace tratí v Olomouckém kraji 
V průběhu roku 2014 se předpokládá zařazení úseku Olomouc hl.n. – Hrubá Voda na trati 310 

do Integrovaného systému Olomouckého kraje. 

 



 

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

Trať 024 Štíty – Ústí nad Orlicí, 025 Hanušovice – Doln í Lipka: Vlaky na této trati jezdí ve víkendovém 

provozu, tj. v sobotu a v neděli. Pouze poslední vlak do Hanušovic v 17:31, v opačném směru poslední vlak 

z Hanušovic v 18:02, pojedou i v pátek. 

Trať 270 Přerov – Olomouc – Záb řeh na Morav ě: Dochází ke změně na trase Nezamyslice – Olomouc – 

Šumperk, nově vlaky pojedou přes Prostějov hl.n. Spoje z Nezamyslic přes Přerov jsou zpravidla ukončeny 

v Olomouci hl.n. Důvodem změny je nasazení třetí jednotky RegioPanter a s tím související širší možnost 

využití této jednotky cestujícími. Od nového jízdního řádu bude tedy možné cestovat touto moderní jednotkou 

i z Olomouce až do Šumperka. 

Původní spěšný vlak z Olomouce v 7:36 do Zlína nejede v úseku Olomouc – Přerov, v opačném směru je trasa 

spěšného vlaku, s odjezdem z Přerova v 10:04, nahrazena zastávkovým osobním vlakem. Odjezd osobního 

vlaku z Olomouce do Přerova v 7:23 je nově upraven na 7:32. 

Dochází k minutovým úpravám časových poloh odpoledních posilových vlaků mezi Olomoucí a Přerovem. 

Posilové osobní vlaky nově pojedou z Olomouce hl.n. ve 12:56, 14:02, 14:56 a 16:02. 

Trať 273 Červenka – Senice na Hané: Nově budou vlaky mezi Červenkou a Prostějovem jezdit v pravidelném 

dvouhodinovém intervalu po celý týden. 

Trať 274 Litovel p ředměstí – Mlade č: Od 15. června do 28. září 2014, každou sobotu a neděli, zajistí spojení 

s turisticky zajímavým místem tři páry osobních vlaků. Z Litovle předměstí budou odjíždět v 9:28, 13:28 a 15:28, 

z Mladče pak v 10:25, 14:19 a 16:19. 

Trať 275 Olomouc hl.n. – Senice na Hané: Nově je stanovený jednotný čas odjezdů vlaků z Olomouce hl.n. 

vždy na 31. minutu (dnes o víkendech 13. minuta). Ranní osobní vlak z Olomouce v 5:31 pojede přes Senici 

na Hané až do Litovle předměstí. Dále dochází ke změnám v omezení jízd jednotlivých vlaků,  

Trať 290 Olomouc hl. n. – Uni čov: Spěšný vlak z Jeseníku ve 4:53 do Zlína pojede nově pouze do Olomouce 

hl.n. Dochází k drobným úpravám omezení jízdy vlaků, především o zimních a hlavních školních prázdninách. 

Trať 291 Zábřeh na Morav ě – Šumperk: S nasazením třetí elektrické jednotky RegioPanter.do Olomouckého 

kraje se vytvoří nová páteřní linka z Nezamyslic přes Prostějov a Olomouc do Šumperka. Ze stanice Bludov 

mohou vlaky směr Šumperk odjíždět ihned po výstupu / nástupu cestujících. Tímto opatřením se eliminují 

případná zpoždění vlaků na jednokolejném úseku Bludov – Šumperk. 

Trať 292 Jeseník – Šumperk: Večerní spěšný vlak do Krnova z Jeseníku v 17:30 pojede v úseku Jeseník – 

Mikulovice ve dvou variantách. O víkendech je uspíšený odjezd z Jeseníku na 17:20. Tím se zajistí spojení 

do Zlatých Hor, zároveň i návrat motorového vozu ze Zlatých Hor do Jeseníku na zajištění přípoje ke spěšnému 

vlaku do Šumperka. 

Na základě připomínek občanů dochází ke změně v organizaci zajištění ranního spojení z Hanušovic 

do Šumperka. Ruší se osobní vlak z Hanušovic ve 4:12, nově pojede osobní vlak v 5:03. V opačném směru je 

z důvodu minimálního využití zrušen první ranní vlak ze Šumperka ve 4:06. 

Trať 297 Mikulovice – Zlaté Hory: Čas odjezdu posledního vlaku z Mikulovic do Zlatých Hor a opačně 

je uspíšen cca o 10 minut. Díky tomu je nově zajištěn přípoj na poslední vlak ze Zlatých Hor v 18:03 

s přestupem v Jeseníku na spěšný vlak do Šumperka. 

Trať 301 Olomouc hl.n. – Nezamyslice: Dochází ke změně na trase Nezamyslice – Olomouc – Šumperk, 

nově vlaky pojedou přes Prostějov hl.n. Spoje z Nezamyslic přes Přerov jsou zpravidla ukončeny v Olomouci 

hl.n. Důvodem změny je nasazení třetí jednotky RegioPanter.  

Na žádost cestujících pojede v pracovní dny nový osobní vlak z Prostějova ve 4:59. Mezi Olomoucí 

a Prostějovem vyjedou v pracovní dny, vyjma školních prázdnin, dva páry spěšných vlaků Plumlov a Kosíř. 

Z Olomouce do Prostějova ve 14:07 a 16:07, v opačném směru z Prostějova v 15:35 a 17:35. 

Trať 310 Olomouc hl.n. – Moravský Beroun:  V průběhu roku 2014 se předpokládá zařazení úseku Olomouc 

hl.n. – Hrubá Voda do Integrovaného systému Olomouckého kraje. 



 

Trať 330 Přerov – B řeclav: Spěšný vlak Jeseník – Zlín střed, s odjezdem z Přerova v 8:04, již nepojede. Nově 

pojede osobní vlak z Přerova v 9:44 až do Břeclavi. V opačném směru je zrušen spěšný vlak ze Zlína 

do Olomouce. Náhradou za zrušený spěšný vlak pojede osobní zastávkový vlak s příjezdem do Přerova 

v 10:19.  

Nové soupravy v Olomouckém kraji  

Od nového jízdního řádu bude na regionálních tratích nasazeno celkem se dm t řívozových jednotek 
Regionova a čtyři dvouvozové. Využití jednotek Regionova na jednotl ivých tratích: 

• Olomouc – Drahanovice: dvouvozové jednotky, 100% spojů 

• Šumperk – Uni čov:  třívozová jednotka, 70 % spojů 

• Olomouc – Uni čov:   třívozové jednotky, 70 % spojů 

• Olomouc – Hrubá Voda – Moravský Beroun: třívozové jednotky, 95 % spojů 

• Zábřeh na Morav ě – Šumperk: třívozová jednotka, 40 % spojů 

• Šumperk – Hanušovice – Jeseník:  třívozová jednotka, 30 % spojů 

• Prost ějov – Dzbel:  dvouvozové jednotky, 100% spojů 

Na trati z Nezamyslic do Olomouce a Šumperka  bude koncem roku 2013 nasazena t řetí jednotka 
RegioPanter , tyto t ři jednotky zajistí 43 % všech spoj ů páteřní linky Nezamyslice – Olomouc – Šumperk. 

Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba pro mimo řádnosti): 724 977 822, e-mail: 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. 

 

 


