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České Budějovice, 9. prosince 2015 

Nový jízdní řád 2016 v Jiho českém kraji 
V neděli 13. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2016. 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 435 vlak ů, z toho 378 vlak ů 
regionálních, o víkendech 330 spoj ů, z nichž je 275 regionálních. Rozsah 
dopravy je oproti jízdnímu řádu 2015 mírn ě navýšen a v regionální doprav ě je 
Jiho českým krajem objednáno 5 110 353,7 vlakokilometr ů. 

Změny v dálkové doprav ě v Jiho českém kraji 

Ve směru z Českých Budějovic do Prahy dojde ke zkrácení jízdní doby na 2 hod. 23 minut. Vlaky tak pojedou 
přibližně stejně dlouho jako autobusy mezi oběma městy. Na rozdíl od autobusů však jedou vlaky až do centra 
Prahy. Během roku bude také pokračovat modernizace vlakových souprav, kdy kmenová část vlaků mezi 
Prahou a Českými Budějovicemi bude u 5 z 9 souprav nahrazena modernizovanými klimatizovanými vozy. 

Během příštího  roku se rozší ří počet klimatizovaných voz ů na lince R 7 z Prahy p řes Tábor do Českých 
Bud ějovic a vym ění se kmenové vozy 2. t řídy. V těchto soupravách už jezdí část modernizovaných 
multifukčních vozů a vozů 1. třídy, takže celé soupravy budou v kvalitní vozbě. 

Nový jízdní řád p řinese navázání p řípojů v Českých Bud ějovicích mezi dálkovými vlaky na tratích Plze ň 
– České Bud ějovice a Praha – České Bud ějovice a spoji od Prahy na vlaky sm ěr Linec (krom ě 
14. hodiny) a zp ět. V pracovní dny vznikne nová možnost spojení z Českých Bud ějovic do Vídn ě, 
s přestupem v Českých Velenicích. Odjezd z Českých Bud ějovic v 6:09, p říjezd do Vídn ě v 9:28. 

Změny v regionální doprav ě v Jiho českém kraji 

Trať 194 České Bud ějovice – Černý K říž 

• Od neděle 13. prosince bude v provozu nová zastávka Domoradice  Nachází se mezi Českým Krumlovem 
a Přísečnou na okraji obchodní zóny. Na zastávce budou na znamení zastavovat všechny vlaky osobní 
dopravy. 

Trať 198 Volary – Strakonice 

• V pracovní dny pojede nový spoj z Lenory do Volar, odjezd z Lenory v 8:26 s přípojem do Prachatic, 
příjezd v 9:28. Zpět pojede z Volar do Lenory, příjezd v 15:34, s přípojem od Prachatic, odjezd z Prachatic 
ve 14:31. 

Trať 200 Zdice – Protivín 

• Nové přípoje od večerního rychlíku z Českých Budějovic (R 660, odjezd ve 20:05) z Protivína do Písku 
(příjezd 20:49) a Blatné (příjezd 21:52). 

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Havlí čkův Brod 

• Nové přípoje ve stanici Počátky-Žirovnice ve směru do / z kraje Vysočina. 
• Ve Veselí nad Lužnicí vznikne návaznost mezi spojem s odjezdem z Jindřichova Hradce ve 4:54 

a rychlíkem ve směru do Prahy hl.n. (příjezd v 7:26). 

Na všech ostatních tratích z ůstává železni ční doprava bez výrazn ějších zm ěn.  
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O spole čnosti České drahy, a.s.  

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 
dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku.  


