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Nový jízdní řád 2015 v Jiho českém kraji 

V neděli 14. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2015. Regionální 
osobní dopravu objednává Jiho český kraj prost řednictvím organizátora 
dopravy JIKORD. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové s poje, České dráhy 
realizují na základ ě objednávky Ministerstva dopravy ČR. V pracovní dny 
vypraví České dráhy v Jiho českém kraji 370 vlak ů, o víkendech 274 spoj ů. 
Rozsah dopravy z ůstává stejný jako v jízdním řádu 2014.  

Nový jízdní řád přinese nasazení všech čtyř vozidel RegioPanter na regionální lince Strakonice  – České 
Bud ějovice – České Velenice, což p ředstavuje v ětšinu spoj ů. Kvůli p řípojovým vazbám bude nutné 
urychlit spoje na trati České Bud ějovice – Linec a vlaky budou ve zvýšené mí ře projížd ět zastávky 
a stanice v úseku České Bud ějovice – Horní Dvo řišt ě. Znovu tak vzniknou p řestupní návaznosti 
ve stanici Rybník ve sm ěru Vyšší Brod klášter a Lipno nad Vltavou.  

Na trase Praha – České Budějovice – Linec v současném jízdním řádu nedochází k žádným změnám. I nadále 
jsou zde v provozu během dne dva páry přímých rychlíků Praha – Linec a navíc jeden nepárový spoj Praha – 
Linec. Soupravy jsou sestaveny z klimatizovaných vozů typu EC / IC a cestovní doba mezi Prahou a Lincem je 
i nadále přibližně 5 hodin. K jejímu zkrácení dojde po dokončení staveb v rámci budování IV. koridoru.   

Mezi Plzní a Českými Budějovicemi bude v pracovní dny a v neděli zaveden večerní pár rychlíků s odjezdy 
z obou výchozích stanic po 20. hodině a příjezdy do cílových stanic před 22. hodinou.  

Změny v jízdním řádu v Jiho českém kraji 

Trať 194 České Bud ějovice – Černý K říž 

• I v roce 2015 bude možné cestovat za výhodné ceny přes Nové Údolí do Bavorska 

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou 

• V létě 2015 se na trať vrátí klasické soupravy. 
• V zimním období i nadále platí lyžařská nabídka ČD Yetti – držitelé jízdenek ČD mají slevu 30 % 

na skipas; od vybraných vlaků pojede z nádraží Lipno nad Vltavou skibus do Skiareálu Lipno, a to i 
ve všední dny 

Trať 197 Číčenice – Nové Údolí 

• Nově pojedou večerní vlaky Os 18066 Číčenice – Vodňany a Os 18069 Vodňany – Číčenice v pracovní 
dny a v neděli jako přípoje od rychlíků R 660 Bezdrev a na R 629 Karel Klostermann. 

Trať 199 České Bud ějovice – Gmünd NÖ 

• Nově pojede nedělní Sp 2149 České Budějovice – Gmünd s odjezdem  z Českých  Budějovic ve 20:05, 
bude zajištěné spojení směr Vídeň. Tento vlak je zaveden na přání objednatele jako možnost dopravy 
z akcí Plzeň 2015 – evropské město kultury. 

• Osobní vlak s odjezdem z Českých Velenic v 19:03 (Os 2166) nově pojede také v neděli. 



 

• Osobní vlak Os 2151 pojede později (odjezd z Českých Budějovic v 5:33) a zajistí přípoj v Českých 
Budějovicích od osobního vlaku Os 8201. V Českých Velenicích je v jednání zavedení autobusu pro 
dopravu do průmyslové zóny. 

Trať 220 Praha – České Bud ějovice 

• Navýšení dopravy v pracovní dny, snížení počtu spojů o sobotách a nedělích. 
• Rychlík R 659 (Praha hl.n. 22:33, příjezd Tábor 23:58) pokračuje v pracovní dny a o sobotách jako  

osobní vlak Os 8259 do Veselí nad Lužnicí (příj. 0:31), kde je možnost přestupu na Os 8221 
do Českých Budějovic (příjezd v 1:22). 

• Z Veselí nad Lužnicí (4:28) pojede osobní vlak Os 8258 do Tábora (4:58), kde přechází na rychlík 
R 658 (příjezd do Prahy hl.n. v 6:30) 

• Vlak Os 8202 nově pojede denně v úseku České Budějovice (5:32) – Tábor (7:21). 
• Vlak Os 8206 nově pojede z Českých Budějovic do Tábora ve 12:18, příjezd do Tábora bude ve 13:39. 
• V pracovní dny a neděli pojede z Českých Budějovic v 16:07 nový osobní vlak do Tábora (Os 8210). 

Do Tábora přijede v 17:42. 
• Spěšné vlaky  Sp 1931 a Sp 1839 pojedou jen v neděli, Os 8203 nově pojede denně. 
• Školní vlak pro cestující do Soběslavi (nově Os 8207) nově pojede až do Českých Budějovic. 
• Z Tábora pojede v 18:14 nový osobní vlak do Českých Budějovic (Os 8215). Tento spoj pojede v úseku 

Tábor – Veselí nad Lužnicí v pracovní dny a neděli, v úseku Veselí nad Lužnicí – Č. Budějovice v neděli 
(návoz studentů) 

• Z Tábora pojede ve 20:12 nový osobní vlak do Veselí nad Lužnicí (Os 8235). Příjezd do Veselí nad 
Lužnicí bude ve 20:50. Tento vlak pojede v pracovní dny. 

Trať 227 Slavonice – Kostelec u Jihlavy 

• Do Jihočeského kraje zajíždějí na spojích jednotky RegioSpider z Kraje Vysočina. 

Na všech ostatních tratích z ůstává železni ční doprava bez výrazn ějších zm ěn. 

Modernizace vozidlového parku 

• Trať 190 České Bud ějovice – Strakonice:  70 % spojů zajistí jednotky RegioPanter  
• Trať 199 České Bud ějovice – České Velenice: 97 % spojů zajistí jednotky RegioPanter  
• Trať 220 České Bud ějovice – Tábor:  65 % spojů jednotky Regionova  namísto klasických souprav 
• Trať 225 Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí: 50 % spojů jednotky RegioPanter  
• Trať 227 Slavonice – Kostelec u Jihlavy: 90 % spojů jednotky RegioSpider  
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