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Změna Jízdního řádu 3. dubna 2017  
 

Zahájení provozu pravidelných sezónních spoj ů z Prahy do Krakova, p římý vůz 
k sezení v relaci Praha – Curych, nový p římý spoj z Prahy do šumavského 
Nového Údolí nebo osobní vlaky vedené moderní elekt rickou jednotkou 
RegioPanter z Blanska do Brna bude zahrnovat od 3. dubna Jízdní řád Českých 
drah. 
 

Změny v dálkové doprav ě 

Zahájení provozu pravidelných sezónních spoj ů 

• Od 13. dubna začne jezdit denní expresní spojení z Prahy do Krakova přes Bohumín, a to vlakem Ex 115 
Cracovia, který odjíždí z Prahy hl.n. v 10:22 a do Krakova přijíždí v 17:21. V opačném směru vlak odjede 
Ex 114 Cracovia z Krakova v 10:42 a do Prahy hl.n. přijede v 17:39. Denní spojení Praha – Krakov bude 
v provozu do 30. září.  

• Po krátké přestávce bude od 1. dubna obnovený provoz přímého vozu k sezení v relaci Praha – Curych a 
zpět a bude tak alternativou cestování v lůžkovém vozu. Vůz k sezení bude v provozu do konce října.  

• Od 5. května bude na objednávku ministerstva dopravy a Jihočeského kraje jezdit přímý spoj z Prahy 
do Nového Údolí. Nový vlak Rx 631 Český Krumlov – Nové Údolí pojede jako pokračování vlaku Ex 531, 
nový vlak Rx 632 Nové Údolí – Český Krumlov pokračuje do Prahy jako Ex 532. Přímý vlak nabídne 
spojení do turisticky atraktivní části Šumavy (Třístoličník).  Ve dnech od 6. května do 4. června bude jezdit 
v sobotu a v neděli, v letní sezóně, tedy od 10.6. do 17. 9. denně a od 23.9. do 29.10. v sobotu a v neděli.  

Změny v regionální doprav ě 

Jiho český kraj 

Trať 194 České Bud ějovice – Černý K říž 

• V souvislosti se zavedením rychlíků Rx 631 a Rx 632 Jihočeský kraj objednal osobní vlak Os 8171 v úseku 
Černý Kříž (12:49) – Nové Údolí (13:02), a to se stejným omezením jízdy jako mají vlaky Rx 631 a Rx 632. 

Ústecký kraj 

Trať 083 Rumburk – Dolní Poustevna – Bad Schandau – D ěčín 

• Z důvodu neuskutečněné plánované výluky na území Německa pojedou vlaky Os 5270 a Os 5271 (Děčín – 
Bad Schandau a zpět) v celé trase denně. Vlaky Os 5262 – Os 5269 (Děčín – Schőna a zpět) pojedou 
v pracovní dny v celé trase bez omezení. Vlak 21003 (varianta vlaku 5271) bude zrušen. 

Jihomoravský kraj 

Trať 260 Česká T řebová – Brno, v úseku Brno hl.n. - Letovice 

• V pracovní dny, mimo letní prázdniny, pojedou nové osobní vlaky a to moderní elektrickou jednotkou  
RegioPanter: 

Blansko (8:19) – Brno hl.n. (8:45)  
Brno hl.n. (18:16) – Rájec-Jestřebí (18:54)  
Rájec-Jestřebí (19:06) – Brno hl.n. (19:45)  

 



 

Na tratích 260 a 262 dochází k úprav ě časových poloh a zastavení vlak ů: 

• Odpolední spěšné vlaky 1972, 1974 a 1976 s odjezdy z Brna hl.n. v 13:44, 15:44 a 17:44 projedou Brno-
Židenice, vlaky 1972 a 1976 navíc i Adamov zastávku. V úseku Bílovice nad Svitavou – Letovice tak 
pojedou o několik minut dříve, čímž ve Skalici nad Svitavou vznikne přípoj k osobnímu vlaku ve směru 
Boskovice.  

• Os 4006 odjede z Brna-Židenic v 7:34 a do Rájce-Jestřebí přijede v 8:09. V úseku Brno-Židenice – Rájec-
Jestřebí tak pojede o několik minut dříve.  

• Os 4753 odjede ze Skalice nad Svitavou ve směru Blansko v 16:43 (tj. o minutu později) a projede 
zastávku Doubravice nad Svitavou. 

• Os 14712 odjede ze Skalice nad Svitavou ve směru Boskovice v 16:23 (tj. o minutu později). 

• Os 14711 odjede z Boskovic do Skalice nad Svitavou v 16:32 (tj. o minutu později). 

Trať 340 Uherské Hradišt ě - Brno 

• Vlak Os 4785 Brno-Židenice (7:40) – Brno-Slatina (7:50) bude zrušen. Cestující s jízdním dokladem IDS 
JMK můžou využít autobus linky E75. Nejbližší vhodné odjezdy ze zastávky Židenice, nádraží jsou v 7:27 
a 7:57. 
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