
Novinky z Olomouckého kraje pro jízdní řád na rok 2014 
 
Od nového jízdního řádu čeká cestující v Olomouckém kraji hned několik změn. V mezinárodní 
dopravě přestane jezdit EC110 / EC111 Praha mezi Prahou a Varšavou. Cestující směřující z Polska 
do hlavního města ČR budou využívat trojici vlaků EC (Varsovia, Polonia a Sobiesky) s přestupem na 
pendolino.  
 
Šumpersko a Zábřežsko získá rychlejší spojení s Prahou, neboť v železniční stanici Zábřeh na 
Moravě budou kromě expresů Praha a Žilina přes Ostravu a zpět budou zastavovat i expresy jezdící 
přes Valašské Meziříčí, tudíž daná oblast získá hodinový takt. Přínosem dle by mělo být lepší spojení 
do Jeseníků. 
 
K další změně dochází na vozebních ramenech v regionální dopravě. Původní vozební rameno 
Nezamyslice – Kojetín – Přerov – Olomouc – Zábřeh na Moravě – Šumperk se mění na vozební 
rameno Nezamyslice – Prostějov – Olomouc – Zábřeh na Moravě – Šumperk. Nasazována zde bude 
trojice panterů. Osobní vlaky z Nezamyslic přes Kojetín a Přerov budou vedeny buď do Olomouce a 
některých případech v celém původním vozebním rameni. Kromě této změny budou od nového 
jízdního řady obnoveno již jednou uskutečněné rychlé spojení mezi Olomoucí a Prostějovem. Tehdejší 
zrychlené osobní vlaky nahradí spěšné vlaky Kosiř a  
Plumlov v pracovní dny a mimo zimní a letní prázdniny. 
 
Další změna se týká vedení rychlíků Brno – Olomouc – Šumperk (Jeseník). Od poloviny prosince jsou 
všechny vedeny do Šumperka. Část soupravy, která bude pokračovat do Jeseníku bude přečíslována 
na 1404 – 1413. S touto změnou opouští po letech koleje rychlík Praděd. Nově se ale budeme 
setkávat s rychlíkem R1412/1413 Alois Nebel, který si svůj název nese dle komiksového hrdiny 
stejnojmenného filmu. Na koleje se vrátí dokonce i Bradlo, což byl původně rychlík spojující Šumperk 
a Brno přes Uničov – Olomouc – Nezamyslice.Nově takto budou pojmenovány dva spěšné vlaky, 
1630/1631. 
 
V průběhu příštího roku (nejspíš k dubnu) dojde začlenění trati 310 do integrovaného systému. Tedy 
úseku Olomouc – Hrubá Voda, kde kromě tarifního pásma 71 budou ještě tři další. Kromě toho by 
měla integrace pokračovat dál na zbylých tratích, které ještě do systému nejsou zařazeny. 
 
Trocha čísel na závěr. Vlaky v Olomouckém kraji najedou 5,7 mil.vlkm. V pracovní dny vyjede 576, o 
sobotách 448 a nedělích 431. 
 
Nejdůležitější informace byla z úst zástupce ŠZDC s.o., SDC Olomouc pana Zdeňka Ježora ohledně 
rekonstrukce olomouckého železničního uzlu. Rekonstrukce je rozdělena na osm do sebe 
navazujících etap, při nichž dojde k opravě všech nástupišť (zvýšení nástupní hrany na 550 mm nad 
temeno kolejnice), vybudování nového ostrovního pátého nástupiště. Z původního nástupiště číslo pět 
bude 1A. Dále dojde k rekonstrukci „starého“ podchodu k nástupištím, u kterého budou dosazeny 
pojízdné schody. Termín realizace tého části rekonstrukce je říjen 2014 až březen 2015. Za investora 
stavby se omlouval za případné snížení komfortu cestujících a zpoždění vlaků. Po dokončení 
rekonstrukce budou vlaky dojíždět a odjíždět od stejného nástupiště. 
 
Nástupiště 1 a 1A : směr Brno (Prostějov a Nezamyslice), Senice na Hané 
Nástupiště 2 : dálková doprava Praha – Ostrava (Vsetín, Luhačovice), regionální doprava směr Přerov 
Nástupiště 3 : dálková doprava směr Praha, regionální doprava směr Zábřeh na Moravě 
Nástupiště 4 : regionální doprava směr Uničov, Šumperk 
Nástupiště 5 : rychlíková doprava směr Opava, regionální doprava směr Hrubá Voda 
 
Stejně jako v loňském roce se tisková konference o novém jízdním řádu uskutečnila na hlavním 
nádraží v Olomouci v prostorách ČD Lounge. Oproti loňskému roku byla účast ze strany novinářů 
vyšší, což vedlo k úvaze obnovit tiskovky v prostorách KCOD Olomouc. Po přivítání se slova ujala 
tisková mluvčí ČD a.s. pro Moravu a Slezsko Bc. Kateřina Šubová, která seznámila s novinkami 
v dálkové dopravě a tarifech. Po ní se ke slovu dostala ředitelka KCOD Ing. Hana Motyková a ředitel 
KIDSOKu Ing. Jaroslav Tomík, kteří přítomné seznámili s novinkami v regionální dopravě. Jako 
poslední se ke slovu dostal zástupce SŽDC s.o., SDC Olomouc pan Zdeněk Ježura, který přítomné 
seznámil s děním spojeným s rekonstrukcí železničního uzlu Olomouc.  
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