
Z tiskové konference k jízdnímu řádu ČD na období 2016 – 2017 v Plze ňském kraji 

Dne 30.11.2016 se v regionálním obchodním centru Českých drah v Plzni konala tisková konference 
k novému jízdnímu řádu 2016 – 2017. Tiskovou konferenci zahájila tisková mluvčí ČD Mgr. Radka 
Pistoriusová. V úvodu přivítala novináře a představila hosty, ředitele Regionílního obchodního centra 
ČD v Plzni Vladimíra Kostelného, vedoucího odboru dopravy Plzeňského kraje Dušana Pakandla a 
Marcelu Benediktovou, dopravní specialitku organizátora dopravy POVED. V úvodu tiskové 
konference představila všeobecné změny v novém celostátním jízdním řádu.  

V jízdním řádu zůstávají v Plzeňském kraji i nadále dva páry vlaků SC Pendolino. V úseku Plzeň – 
Františkovy Lázně a zpět pojedou i nadále místo klasických rychlíků a tak není zde povinnost 
zakoupení místenky. Na vybraných relacích dálkové dopravy budou jezdit modernizované vozy, na 
vlacích Praha – Mnichov je řazen bistrovůz. Dochází k rozšíření nabídky roznáškového občerstvení 
formou minibarů na další rychlíkové spoje. Dojde k rozšíření nabídky WIFI na spoje Praha – 
Domažlice v rámci Plzeňského kraje. Dochází také k nárůstu přepravy jízdních kol. V Plzeňském kraji 
ujedou regionální spoje 5 068 997 vlakokilometrů, což je navýšení o 0,67 % proti současnému 
jízdnímu řádu.  

V regionální dopravě nedochází k významným změnám, dochází pouze k drobným úpravám a 
k minutovým posunům časových poloh vlaků. Výraznou změnou v novém jízdním řádu je provozování 
části dálkových vlaků v trase Plzeň – Most a zpět, kde bude jezdit soukromý dopravce GW Train 
Regio a.s., ČD obslouží na této trase dva páry vlaků. Na dotaz od novinářů o uznávání jízdenek bylo 
řečeno, že zatím k tomuto nedochází, není žádná dohoda o uznávání jízdenek, nejsou stanoveny 
podmínky uznávání jízdenek.  Na tratích v rámci Plzeňského kraje dochází k časovým změnám 
v odjezdech a příjezdech vlaků na jednotlivých tratích, jediný vlak, který byl zrušen je čtvrteční vlak na 
trati 178 Svojšín – Bor, zde budou vlaky jezdit pouze o pátcích, sobotách a nedělích. Na dotaz o 
možném rozšíření vlakového spojení mezi Horažďovicemi předměstím a Strakonicemi bylo řečeno, že 
Jihočeský kraj žádné spoje neobjednal, takže zůstává vlakové spojení v původní podobě, jen 
s časovou změnou v odjezdech. Bylo připomenuto, že na této trase je spojení zastoupeno dálkovou 
dopravou.  

I nadále budou pokračovat práce na přestavbě železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. V příštím roce 
je předpoklad rekonstrukcí mostů směr Mikulášské náměstí, což významně ovlivní provoz na tratích 
Plzeň – Domažlice a Plzeň – Cheb. Rekonstrukce každého mostu má trvat rok. První má být 
rekonstruován tzv. severní most a v dalším roce tzv. jižní most. Také se připravuje stavba přesmyku 
domažlické a chebské trati. Na pražském zhlaví má dojít v lednu příštího roku k zapojování 
zabezpečovacího zařízení, což ovlivní vlakové spoje a některé spoje budou nahrazeny NAD. Celková 
přestavba plzeňského železničního uzlu má pět etap a předpoklad ukončení je v roce 2020. Další 
významnou stavbou je výstavba Ejpovických tunelů, zde začala ražba druhé tunelové roury. Na dotaz 
k předpokládanému zprovoznění tohoto tunelu bylo řečeno, že je zde určitý skluz, takže asi během 
roku 2018. Také se připravuje na příští rok rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky na trati 
Pňovany -  Bezdružice, to vyvolá zajištění NAD po celé trati.  

V rámci volnočasových aktivit se připravují různé vlakové jízdy a akce, v rámci Dne železnice se 
chystá na trati Radnice – Chrást u Plzně rozloučení s touto stanicí, protože se zprovozněním tunelů 
bude opuštěna. Byla zmíněna půjčovna kol, každým rokem narůstá výpůjčka kol. Je také vydáván 
regionální jízdní řád, ten ale má klesající tendenci prodeje, což je ovlivněno dostupností přes 
elektronická média. Bylo řečeno, že rada Plzeňského kraje souhlasila s rozsahem dopravní 
obslužnosti a doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozsah dopravní obslužnosti. Další přesné údaje 
najdete v příslušné tiskové zprávě.   
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