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Plzeň, 30. listopadu 2016 

Nový jízdní řád 2017 v Plzeňském kraji 

V neděli 11. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2017. V Plze ňském 
kraji je p řipravován ve spolupráci s organizátorem a koordinát orem ve řejné 
dopravy POVED Plze ň. Jízdní řád zahrnuje celkem 513 vlak ů v působnosti 
Regionálního obchodního centra Plze ň, z toho jezdí v pracovních dnech 
456 vlaků, o sobotách a ned ělích 219 vlak ů. Regionální spoje ujedou 
5 068 997,7 vlakokilometr ů, což p ředstavuje navýšení o 0,67 % ve srovnání 
se sou časným jízdním řádem. 

Regionální osobní dopravu objednává Plzeňský kraj. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové a expresní spoje, 
České dráhy realizují na základě objednávky ministerstva dopravy. V novém jízdním řádu budou i nadále jezdit 
denně v Plzeňském kraji dva páry vlaků SC Pendolino. Vlaky SC 505 / 506 pojedou z Chebu přes Plzeň hl.n., 
Prahu hl.n. do Ostravy hl.n. a zpět. Vlaky SC 515 / 512 pojedou z Františkových Lázní přes Plzeň hl.n., Prahu 
hl.n., Ostravu hl.n. do Bohumína a zpět. 

• SC 505 bude odjíždět z Plzně hl.n. do Ostravy v 7:58. 
• SC 506 bude odjíždět z Plzně hl.n. do Chebu v 18:03. 
• SC 512 bude odjíždět z Plzně hl.n. do Františkových Lázní ve 12:03. 
• SC 515 bude odjíždět z Plzně hl.n. do Bohumína v 15:57. 

Vlaky SC Pendolino pojedou v úseku Plzeň – Františkovy Lázně a zpět na objednávku ministerstva dopravy 
místo klasických rychlíků, to znamená, že budou v tomto úseku ve 2. třídě bez povinné rezervace (místenky). 

U vlaků Rx 762 a Rx 763, které původně jezdily denně jen z Prahy do Plzně a zpět, budou o nedělích 
prodlouženy trasy až do Mariánských Lázní. Vlak Rx 762 odjíždí z Plzně hl.n. v 11:51 a vlak Rx 763 bude 
přijíždět do Plzně hl.n. v 16:03 a bude pokračovat do Prahy (odjezd z Plzně hl.n. bude v 16:06). 

V rámci dálkové dopravy budou na relacích Praha – Plzeň – Cheb, Praha – Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín, 
Praha – Plzeň – Mnichov jezdit modernizované vozy řady Bbdgmee236 se zvedací plošinou pro vozíčkáře, dále 
vozy řady Bee238, Bpee237 a Bdtee276. Na vlacích EC Praha – Plzeň – Mnichov jezdí také moderní bistrovůz 
s první vozovou třídou řady ARmpee832, vůz se zvedací plošinou pro vozíčkáře řady Bbdgmee236 je nasazován 
také na vlacích dálkové dopravy Plzeň – Brno. Na relaci Plzeň – Most u vlaků R 1181, R 1182, R 1188 a 
R 1189 jezdí rekonstruované velkoprostorové motorové vozy řady 842 a velkoprostorové řídící vozy řady 
ABfbrdtn s oddíly první a druhé vozové třídy, vybavené zásuvkami pro připojení drobné elektroniky, zvedací 
plošinou a místem pro kola. 

Nejvýznamn ější zm ěny v regionální doprav ě v Plzeňském kraji 

Koncept jízdního řádu vlak ů regionální dopravy z ůstává na v ětšin ě tratí stejný, jako byl v minulém 
jízdním řádu. V n ěkterých p řípadech došlo k drobným úpravám a minutovým posun ům časových poloh 
vlaků. 

Trať 160 Plzeň – Žatec 

• Výraznou zm ěnou v novém jízdním řádu na trati je provozování části vlak ů dálkové dopravy 
jiným dopravcem.   



 

Trať 170 Plzeň – Beroun 

• V úseku Plze ň – Beroun došlo ke zm ěně konceptu spoj ů regionální dopravy posunutím jejich 
časové polohy.  

• Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky je dvouhodinový takt s odjezdem z Plzně hl.n. ve 
33. minutu a s příjezdem do Berouna ve 48. minutu. V opačném směru jsou příjezdy do Plzně hl.n. 
v 25. minutu. 

• Mimo takt bude jezdit v pracovní dny z Plzně hl.n. vlak Os 7801 v 6:15, o sobotách a nedělích bude 
odjíždět vlak Os 7803 v taktovém čase 6:33. Jedná se o variantní trasu k původnímu vlaku Os 7801, 
který jezdil denně.  

• Mimo takt bude z Plzně do Berouna odjíždět ještě vlak Os 7815 v 15:31 a večerní vlak Os 7823 v 20:38.  

• Podobným způsobem jsou upravené i časy osobních vlaků, které jezdí z Plzně do Rokycan a zpět. 

Trať 176 Chrást u Plzn ě – Radnice 

• K vlak ům s p řestupem v Chrástu u Plzn ě pojedou také p římé spoje z Plzn ě hl.n. do Radnic 
a zpět.  

• Nově bude jezdit celkem 7 přímých spojů z Plzně hl.n. a 8 přímých spojů do Plzně hl.n. 

• Vlaky jedou ve dvouhodinovém taktu a obvykle jezdí o sobotách a nedělích, vybrané spoje i v pracovní 
dny (např. přímé spoje – vlaky Os 17803, Os 7842 jezdí denně, vlaky Os 17805, Os 7844 jezdí 
v pracovní dny a o sobotách). 

• Z Plzně hl.n. odjíždějí přímé vlaky do Radnic v  7:11, 9:11, 11:11, 13:11, 15:11 a 17:11.  

• Do Plzně hl.n. přijíždějí přímé spoje z Radnic v  6:55, 8:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55 a 20:55.  

Trať 178 Svojšín – Bor 

• V novém jízdním řádu budou jezdit vlaky pouze o pátcích, sobotách a nedělích. Nadále však již 
nebudou jezdit ve čtvrtek. 

Trať 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžb ětín 

• Vlak Os 7541, který jezdil denně, v novém jízdním řádu bude jezdit v pracovní dny ze Železné Rudy-
Alžb ětína  ve 4:08 do Klatov. Nově bude jezdit vlak v pozdější časové poloze (cca o 49 minut později) 
o sobotách a nedělích ze Železné Rudy-Alžbětín v 4:57 do Nýrska, zde doplní o soboty a neděle 
stávající vlak a z Nýrska bude pokračovat v 5:43 do Klatov, místo v pracovní dny tak bude jezdit denně. 

Trať 190 Plzeň – Horažďovice p ředměstí  

• Vlak, který odjížd ěl ze Strakonic v 8:32 nov ě bude odjížd ět ze Strakonic až ve 13:55  a pojede 
přes Horažďovice p ředměstí jako p římý spoj v trase p ůvodního vlaku Os 17512 až do Klatov.  

• Ze Strakonic do Horažďovic předměstí bude odjíždět ranní vlak Os 8960 již v 5:28 (ve stávajícím 
jízdním řádu odjížděl v 5:51). 

 
I v příštím roce budou pokra čovat intenzivní práce na p řestavb ě železniční stanice Plze ň hlavní nádraží. 
Předpokládá se zahájení rekonstrukce most ů směr Mikulášské nám ěstí, což ovlivní spoje na trati  Plzeň 
– Domažlice a Plze ň – Cheb. 

 
Pro Jízdní řád 2017 bude obdobně jako v předchozích letech vydán Regionální jízdní řád „Plzeňský kraj“. 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 
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