
K novému jízdnímu řádu v Plze ňském kraji 
 
Dne 20.11.2014 se konala v Plzni tisková konference k jízdnímu řádu 2015 Plzeňského kraje. Místo 
konání bylo neobvyklé, byl to motorový vůz 844.012 RegioShark. Přítomné novináře seznámil se 
změnami v novém jízdním řádu pro rok 2015 ředitel Krajského obchodního centra ČD v Plzni pan 
Vladimír Kostelný, další informace poskytla ředitelka Plzeňského organizátora veřejné dopravy Ing. 
Zdeňka Kmochová. Za starosty promluvil starosta Bezdružic Mgr.Jan Soulek. Součást tiskové 
konference byla také jízda motorovou jednotkou 844.012 RegioShark do Vejprnic a zpět.  
 
Bylo zmíněno, že regionální spoje ujedou 5 013 416 vlakokilometrů, což představuje redukci o 4,8 % 
ve srovnání se současným jízdním řádem. Nadále zůstávají Pendolina, která pojedou v úseku Plzeň – 
Františkovy Lázně na objednávku ministerstva dopravy jako rychlík, přičemž v tomto úseku nebude 
pro 2. třídu povinná rezervace místa. I na západě Čech budou zavedeny rychlíky vyšší kategorie 
s označením Rx.  
 
Ředitel ROC Vladimír Kostelný hovořil i o přestavbě plzeňského nádraží a s tím souvisejícími 
problémy a o přestavbě tratě mezi Plzní a Rokycany. Po dokončení přestavby nádraží dojde 
k přečíslování nástupišť. Dnešní nástupiště 1A bude nástupiště 1 a od něj se bude dál číslovat 
vzestupně až k poslednímu nástupišti. Největší změny v jízdním řádu jsou na trati do Mariánských 
Lázní a do Bezdružic. Budou zde jezdit spěšné vlaky ve dvouhodinovém taktu a přímý vlak do 
Bezdružic.  
 
Došlo také k redukci vlaků, která byly minimálně využívány. Významná redukce bude na trati č.182 
Poběžovice – Staňkov, kde budou jezdit vlaky pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích ve 
čtyřhodinovém taktu. Na trati č. 178 Svojšín - Bor budou vlaky jezdit pouze od čtvrtka do neděle. 
Dojde k rozšíření nasazení jednotek RegioShark a dojde k nasazení souprav s řídícím vozem na 
téměř všech spojích mezi Plzní a Berounem.  
 
Bylo také zmíněno, že k další redukci spojů by v nejbližších dvou letech nemělo dojít. Pan starosta 
Bezdružic krom jiného vyjádřil uspokojení nad skutečností, že je zaveden přímý vlak do Bezdružic bez 
přestupu, že to usnadní cestování zejména starším občanům. A že to snad přivede další cestující do 
vlaků. Jedná se také o výstavbě bezbariérových nástupišť v Konstantinových Lázní a možná i 
v Bezdružicích.  
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