České Budějovice, 28. listopadu 2012

Nový jízdní řád 2013 v Jihočeském kraji
V neděli 9. prosince vstupuje v platnost nový jízdní řád pro rok 2013. Regionální
osobní dopravu objednává Jihočeský kraj prostřednictvím organizátora
dopravy JIKORD. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové spoje, České dráhy
realizují na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR. Denně vypraví České
dráhy v Jihočeském kraji v průměru 388 vlaků, v pracovní dny je to 456 vlaků, o
víkendech 320 spojů, což představuje roční výkon 5 319493,4 vlakokilometrů. Je
to mírný nárůst o 0,5 %.
Nový jízdní řád přinese vylepšení nabídky v sobotu večer. Nově pojede večerní spoj z Českých
Budějovic do Protivína. Po dohodě s ÖBB se rozšíří počet přímých vlaků mezi Českými Budějovicemi
a Lincem. Celkem bude jezdit 6 párů přímých vlaků mezi jihočeskou metropolí a Lincem bez nutnosti
přestupu. Rovněž je navýšený počet regionálních vlaků mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad
Lužnicí. Došlo k přeskupení na trati Praha – Benešov u Prahy – Českými Budějovicemi, což přineslo
navýšení počtu regionálních spojů na rameni České Budějovice – Veselí nad Lužnicí.

Změny v jízdním řádu v Jihočeském kraji
Trať 190 České Budějovice – Plzeň
•

nově budě jezdit v sobotu večer osobní vlak Os 8018 z odjezdem z Českých Budějovic ve 22:42

Trať 194 České Budějovice – Černý Kříž
•
•

mírné omezení dopravy v zimním období v úseku Horní Planá – Černý Kříž (jeden pár vlaků končí v Horní
Plané)
na spojích budou jezdit čtyřnápravové motorové vozy ř. 842

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou
•

podle požadavků Jihočeského kraje a Horního Rakouska v souvislosti s konáním Zemské výstavy jsou
upravené přípojové vazby v železniční stanici Rybník tak, aby v sobotu a v neděli byly zajištěné přestupy
z a do Rakouska

Trať 196 České Budějovice – Summerau
•
•
•
•

vyšší počet přímých spojů do / z Lince
současný spěšný vlak z Českých Budějovic v 8:02 do Lince (Sp 1931) nově pojede jako přímý rychlík R
1541 F. A. Gerstner už z Prahy hl.n. (odj. z Prahy hl.n. v 5:15, z Českých Budějovic v 8:09)
ze Summerau do Českých Budějovic pojede v 7:23 nový osobní vlak (Os 8502), příj. do Českých
Budějovic v 8:38
od vybraných vlaků v železniční stanici Kaplice jsou nově zajištěné přestupy na autobusy do Českého
Krumlova

Trať 197 Číčenice – Nové Údolí
•
•

bez podstatných změn
mírné omezení zimní dopravy v úseku Černý Kříž – Nové Údolí
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Trať 198 Strakonice – Volary
•
•
•

bez podstatných změn
postupně začnou jezdit humanizované motorové vozy 810
nově je možné uplatnit slevu 30 % ČD Yetti pro lyžování v Kubově Huti

Trať 199 České Budějovice – Gmünd NÖ
•
•

postupně začnou na většině spojů jezdit jednotky 650 RegioPanter
v sobotu 15. prosince pojede mimořádný přímý vlak České Budějovice – Vídeň

Trať 200 Protivín – Zdice
•
•

bez podstatných změn
namísto jednotek 810 začnou jezdit na spojích Regionovy

Trať 202 Tábor – Bechyně
•
•

bez podstatných změn
v červnu 2013 se uskuteční oslavy 110 let existence tratě

220 České Budějovice – Praha
•
•

omezena regionální doprava v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí
naopak je posílená regionální doprava v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice; například nově
pojedou spoje s příjezdem do Českých Budějovic ve 13:38 a 17:38 a s odjezdem z Českých Budějovice
v 10:21 a 15:37 hod.

Trať 225 Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí
•
•

bez podstatných změn
na spojích bude jezdit více jednotek Regionova

Na všech ostatních tratích zůstává železniční doprava bez výraznějších změn.

Modernizace vozidlového parku
•

Trať 190 České Budějovice – Strakonice (– Plzeň): Od červnové změny budou nasazeny jednotky
ř. 650 RegioPanter na linku České Budějovice – Strakonice. Podíl soupravy RegioPanter bude 20 %,
výhledově s nasazením dalších souprav bude podíl až 90 %.

•

Trať 194 České Budějovice – Černý Kříž: čtyřnápravové motorové vozy ř. 842 a přívěsné vozy ř. 057,
podíl souprav 842, 842 + 057 a 842 + 057 + 057 + 842 je v zimním období 85 %, v letním období 30 %.

•

Trať 196 České Budějovice – Summerau: Jednotky Regionova zajistí více spojů, podíl souprav 30 %.

•

Trať 198 Strakonice – Volary: Postupné nasazení modernizovaných motorových vozů 810, podíl
souprav dosáhne až 90 %.

•

Trať 199 České Budějovice – Gmünd NÖ: Na vybraných spojích jezdí jednotka RegioPanter,
s nabíhající dodávkou dalších kusů dojde k rozšíření, podíl soupravy dosáhne 18 %; výhledově
s nasazením dalších souprav podíl až 95 %.

•

Trať 200 Protivín – Březnice (– Zdice): Nasazení jednotek Regionova s jízdenkovým automatem
MOPAJ, podíl soupravy 100 %.

Krajské centrum osobní dopravy vydává nově regionální jízdní řád po jednotlivých traťových souborech. Má
zcela originální provedení, je celobarevný.
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