Plzeň, 26. listopadu 2012

Nový jízdní řád 2013 v Plzeňském kraji
V neděli 9. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2013. V Plzeňském kraji
je připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy
POVED Plzeň. Jízdní řád zahrnuje celkem 554 vlaků v působnosti KCOD Plzeň,
z toho jezdí denně 240 vlaků, o sobotách a nedělích 254 spojů a pouze
v pracovních dnech jezdí 197 vlaků. Počet vlakokilometrů regionálních spojů
dosáhne více jak 5 700 000, což odpovídá rozsahu v minulém roce.
Regionální osobní dopravu objednává Plzeňský kraj. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové a expresní
spoje, České dráhy realizují na základě objednávky ministerstva dopravy. Do Plzeňského kraje budou
v jízdním řádu 2013 nově pravidelně jezdit dva páry vlaků SC Pendolino. Současný sobotní pár vlaků
Bohumín – Františkovy Lázně – Bohumín doplní České dráhy o další nedělní spoj a jeden pár vlaků
do / z Plzně.
V jízdním řádu 2013 se od 3. března rozšíří provoz vlaků SC Pendolino na západ Čech o tyto nové
spoje:
•

SC Pendolino 503 v pondělí z Plzně (odj. 5:45) do Ostravy (příj. 10:40);

•

SC Pendolino 506 a 515 v neděli z Bohumína (odj. 7:18) do Františkových Lázní (příj. 13:25)
a z Františkových Lázní (odj. 14:38) do Bohumína (příj. 20:49);

•

SC Pendolino 516 v neděli z Ostravy (odj. 17:27) do Plzně (příj. 22:11 hod).

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě v Plzeňském kraji
•

Zcela minimálně se mění časové polohy vlaků. Nejvíce se posuny projeví u vlaků na trati
170 v úseku Rokycany – Chrást u Plzně, kde se z důvodu stavebních prací zavede jednokolejný
provoz.

•

Z důvodů minutových posunů na
Chrást u Plzně – Radnice.

•

Na trati Plzeň – Domažlice budou postupně nasazovány nové motorové jednotky RegioShark.

•

Na trati Plzeň – Žatec se změní název Třemošná u Plzně zastávka na Plzeň-Orlík.

•

Na tratě Plzeňské linky budou postupně nasazeny nově dodané motorové jednotky Regionova
s výdejními automaty a označovači pro zavedení specifického způsobu odbavování cestujících.

•

Také na trati Domažlice – Tachov – Planá u Mariánských Lázní se zvýší počet spojů vedených
nově jednotkou Regionova.

trati Rokycany – Chrást u Plzně se změní navazující spoje
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Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Plzeňského kraje
Trať 160 Plzeň hl.n. – Žatec
•

•

Na trati je zachován původní koncept jízdního řádu a dochází k drobným změnám. Osobní vlak
s odjezdem z Plzně hl.n. v 8:17 bude nově odjíždět v 8:18 a nově bude v úseku Mladotice – Žihle jezdit
denně. Stejně tak bude v úseku Žihle – Mladotice denně jezdit i spoj s odjezdem ze Žihle v 10:14, příjezd
do Plzně hl.n. je v 11:38. Vlak, který odjížděl z Plzně hl.n. v 6:17, pojede v 6:18 a bude nově jezdit
v úseku Plasy – Žihle a od 24. června do 6. září 2013 denně. Stejně tak obrat tohoto vlaku bude jezdit
v úseku Žihle – Plasy od 24. června do 6. září 2013 denně, s odjezdem ze Žihle v 8:28, příjezd do Plzně
hl.n. bude v 9:35.
Rychlíky R 1198 s odjezdem z Plzně hl.n. v 18:05 a R 1189 s příjezdem do Plzně hl.n. v 7:52 budou
v novém jízdním řádu zastavovat také ve stanici Vroutek.

Trať 170 Plzeň hl.n. – Beroun
•

•
•

•

•

Na trati 170 bude v úseku Rokycany – Chrást u Plzně z důvodu stavebních prací na rekonstrukci
III. tranzitního koridoru zaveden jednokolejný provoz. V novém jízdním řádu zde dojde k posunům
u regionálníh i dálkových vlaků.
Regionální vlaky směrem do Rokycan a Berouna budou odjíždět z Plzně hl.n. vždy ve 32. minutu
a v opačném směru sem budou přijíždět vždy ve 27. minutu.
V souvislosti se zavedením nových vlaků SC Pendolino budou jezdit ve svátek osobní vlaky, které
odjížděly z Plzně hl.n. v 11:20 a 15:20 jen do Chrástu u Plzně (původně jezdily až do Rokycan) a vlaky,
které přijížděly do Plzně hl.n. ve 12:37 a 16:37 budou jezdit ve svátek z Chrástu u Plzně (původně jezdily
už z Rokycan).
Z důvodu požadavku na dřívější příjezd školáků do Berouna se vytvořily variantní trasy původního vlaku
Os 7801, který jezdil z Plzně hl.n. denně a přijížděl do Berouna v 7:37. Nově bude jezdit v pracovních
dnech z Rokycan vlak Os 7865 v 6:42 s příjezdem do Berouna v 7:29. Původní Os 7801 bude z Plzně do
Rokycan jezdit denně a z Rokycan do Berouna bude pokračovat pouze o sobotách a svátcích.
Na trati 170 byla zrušena železniční stanice Zbiroh a nově byla otevřena zastávka Kařez.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice
•

Je zachován původní koncept jízdního řádu s minimálními úpravami časové polohy vlaků. Z důvodu
oběhu vozidel nebude vlak, který odjížděl z Nezvěstic v 21:33 jezdit jako přímý spoj do Rokycan, ale
v Mirošově bude nutné přestoupit, příjezd do Rokycan ve 22:27 bude stejný jako v minulém jízdním řádu.

Trať 176 Chrást u Plzně – Radnice
•
•

•
•

•

Na této trati budou jezdit od nového jízdního řádu v pravidelném provozu modernizované
motorové jednotky Regionova.
Veškeré změny jízdního řádu na trati jsou důsledkem jednokolejného provozu v úseku Chrást u Plzně –
Rokycany na trati 170 a odjezdy a příjezdy vlaků jsou upraveny tak, aby byly zachovány přestupy
v Chrástu u Plzně.
Trasy vlaků, které odjížděly z Chrástu u Plzně v 5:45 a 7:11, se sloučily do jedné s odjezdem z Chrástu
u Plzně v 7:47 (Os 17804).
Vlak, který odjížděl z Radnic v pracovních dnech v 4:18, bude nově odjíždět v 4:10. Spoj, který původně
odjížděl z Radnic denně v 4:53, bude nově jezdit ve 4:40 o sobotách a svátcích. V pracovních dnech
bude odjíždět z Radnic v 5:06 (Os 17805).
Trasy vlaků, které odjížděly z Radnic v pracovních dnech v 6:29 a o sobotách a svátcích v 6:48, se
sloučily do jedné trasy nového vlaku, který bude jezdit denně a bude odjíždět z Radnic v 6:40 (Os 17807).

Trať 180 Plzeň – Domažlice
•

Na této trati byl zachován původní koncept jízdního řádu a došlo pouze k minimálním posunům časové
polohy vlaků. Výrazná změna se však projeví postupným nasazováním nových motorových
jednotek řady 844 RegioShark. Celkem jich bude jezdit sedm.

Trať 183 Plzeň hl.n. – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín
•

Začnou jezdit dva nové přímé vlaky ze Železné Rudy-Alžbětína do Plzně hl.n. O sobotách a svátcích
bude jezdit další přímý spoj ze Železné Rudy-Alžbětín ve 14:45 (prodloužená trasa původního spěšného
vlaku Sp 1965) s příjezdem do Plzně hl.n. v 16:56. Dále bude jezdit nový přímý spoj ze Železné RudyAlžbětína v pracovní dny v 18:21, s příjezdem do Plzně hl.n. v 20:47. Vlak, který jezdil denně ze Železné
Rudy-Alžbětína ve 13:30 (Os 7549), bude jezdit v tomto čase pouze v pracovní dny.

Trať 184 Domažlice – Tachov – Planá u Mariánských Lázní
•
•

•

Je zachován původní koncept jízdního řádu. Minutové změny nastaly u vlaků zejména v úseku Tachov –
Planá u Mariánských Lázní z důvodu změn u rychlíků a zachování přípojů na ně.
Začne jezdit přímý vlak z Domažlic s odjezdem v 18:30 přes Tachov do Plané u Mariánských Lázní
(příjezd ve 20:51). Z tohoto důvodu spoj, který odjížděl v 19:52 z Domažlic, skončí nově už v Klenčí pod
Čerchovem a nebude jezdit do Poběžovic. Vlak v opačném směru nebude vyjíždět z Poběžovic, ale
z Klenčí pod Čerchovem a do Domažlic bude přijíždět v 20:35.
Vlaky, které odjížděly z Domažlic ve 20:40 a 21:03, se sloučily do jednoho spoje. Bude jezdit denně
a odjíždět z Domažlic bude ve 20:40.

Trať 190 Plzeň hl.n. – Horažďovice předměstí
•

V ranních hodinách bude původní spoj ze Sušice do Horažďovic předměstí prodloužen až do Strakonic.
Vlak bude odjíždět ze Sušice v 6:44, do Strakonic přijede v 7:29. Z Horažďovic předměstí do Strakonic
bude jezdit vlak (Os 17573) ve dnech školního vyučování. Zpět bude jezdit vlak (Os 8070) ze Strakonic
v 8:32, do Horažďovic předměstí bude přijíždět v 8:51 hod.

Nasazení nových a modernizovaných souprav na tratích v Plzeňském kraji
Trať 160 Plzeň hl.n. – Žihle: 65 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 175 Rokycany – Příkosice: 95 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 176 Chrást u Plzně – Radnice: 90 % spojů, Regionova 814+914)
Trať 180 Plzeň – Domažlice: soupravy RegioShark budou postupně nasazeny na více než 80 % spojích
Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť: 100 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí: cca 60 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 184 Domažlice – Tachov – Planá u Mariánských Lázní: cca 55 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 190 Plzeň hl.n. – Blovice: 31 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 170 Plzeň hl.n. – Kozolupy: 40 % spojů, Regionova (814+914)
Trať 170 Mariánské Lázně – Plzeň hl.n. – Rokycany – Zdice: cca 40 % spojů, souprava s řídicím vozem
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