Jihlava, 4. prosince 2017

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2018
v Kraji Vysočina
V neděli 10. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2018. V Kraji Vysočina
zůstává rozsah regionální dopravy na srovnatelné úrovni s letošním jízdním
řádem. Na většině tratí dochází pouze k drobným úpravám. Nový jízdní řád bude
platit do soboty 8. prosince 2018.
Regionální vlaky na území Kraje Vysočina ujedou v období platnosti nadcházejícího jízdního řádu
celkem 3,979 milionů vlakových kilometrů. V porovnání s platným jízdním řádem je rozsah regionální
dopravy v Kraji Vysočina mírně navýšen. České dráhy vypraví na Vysočině v pracovní dny v průměru
378 regionálních spojů, o sobotách 258 a nedělích 244, což představuje v průměru 342 vlaků denně.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě na Vysočině
• Zavedení nových odpoledních osobních vlaků v pracovní dny kromě prázdnin v relaci Žďár nad
Sázavou – Křižanov – Velké Meziříčí a zpět. Jsou to spoje s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou v 13:40
do Křižanova (Os 8753) s přestupem na návazný vlak z Křižanova ve 14:01 do Velkého Meziříčí (Os
24955) a vlak s odjezdem z Velkého Meziříčí v 13:45 do Křižanova (Os 24956) s přestupem na návazný
vlak z Křižanova ve 14:04 do Žďáru nad Sázavou (Os 8762).
• Nedělní odpolední vlak s odjezdem v 17:29 z Pelhřimova do Horní Cerekve (Os 18445) bude nově
prodloužen o úsek Tábor – Pelhřimov, s odjezdem z Tábora v 16:26.
• Ranní vlak s odjezdem v 6:04 z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou (Os 14962) nově
pojede i v sobotu.

Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Kraje Vysočina
Na provozovaných tratích v Kraji Vysočina se koncepce jízdního řádu nemění a dochází jen k drobným
minutovým posunům případně datovým omezením.
Trať 212 Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Čerčany
• Pouze drobné časové úpravy, jejichž cílem je zachovat přípojové vazby ve stanicích Čerčany, Zruč
nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
• Na období prosinec 2017 – červen 2018 SŽDC plánuje pokračování dlouhodobé výluky v úseku Zruč
nad Sázavou – Kácov, za vlaky bude jezdit náhradní autobusová doprava podle výlukového jízdního řádu.
Trať 224 Horní Cerekev – Pelhřimov – Tábor
• Nedělní odpolední vlak s odjezdem v 17:29 z Pelhřimova do Horní Cerekve (Os 18445) bude nově
prodloužen o úsek Tábor – Pelhřimov, s odjezdem z Tábora v 16:26.
• Dochází k časovým posunům většiny vlaků v úseku Pelhřimov – Tábor a zpět, a to z důvodu změny
koncepce přípojových vazeb ve stanici Tábor.
Trať 225 Havlíčkův Brod – Jihlava – Horní Cerekev – Počátky-Žirovnice
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• Vlak s odjezdem ve 20:05 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy (Os 14869) nově pojede také v sobotu a neděli
z důvodu zajištění přípojů od R 989 z Prahy a R 972 z Brna. Výměnou vlak s odjezdem ve 21:05
z Havlíčkova Brodu do Jihlavy (Os 14871) pojede pouze v pracovní dny.
• Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.
Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice
• Nejsou žádné změny.
Trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Kolín
•

Trasa prvního ranního vlaku ze Světlé nad Sázavou do Kolína (Os 5900) bude nově v pracovní dny
prodloužena o úsek Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou, s odjezdem z Havlíčkova Brodu v 3:51.

•

Vlak nově pojede v úseku Havlíčkův Brod – Čáslav v dřívější časové poloze, která umožní cestujícím
přestup v Čáslavi na R 964 ve směru do Prahy.

•

Nově večerní vlak s odjezdem v 21:49 z Kolína do Světlé nad Sázavou (Os 5917) bude v pondělí až čtvrtek
a neděli prodloužený o úsek Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod, s příjezdem do Havlíčkova Brodu
v 23:08.

Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec
• Na trati nedochází ke změnám.
Trať 238 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – Pardubice
• Na trati nedochází ke změnám.
Trať 240 Jihlava – Třebíč – Brno
• Na trati nedochází ke změnám.
Trať 241 Okříšky – Moravské Budějovice – Znojmo
• Vlak s odjezdem v 7:10 z Okříšek do Znojma (Os 24805) nově pojede v úseku Okříšky – Moravské
Budějovice denně.
• Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.
Trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Křižanov – Brno
• Vlak s odjezdem v 12:55 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou (Os 8753) bude nově v pracovní dny
kromě prázdnin prodloužen o úsek Žďár nad Sázavou – Křižanov, s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou
v 13:40 a s přestupní vazbou na nový vlak do Velkého Meziříčí (odjezd návazného vlaku z Křižanova
ve 14:01).
• Vlak s odjezdem v 14:30 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu (Os 8762) bude nově v pracovní dny
kromě prázdnin prodloužen o úsek Křižanov – Žďár nad Sázavou, s odjezdem z Křižanova ve 14:04 a
s přestupní vazbou od nového vlaku z Velkého Meziříčí (příjezd návazného vlaku do Křižanova v 13:56).
• Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.
Trať 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov:
• Vlak s odjezdem v 6:04 z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou (Os 14962) nově pojede
i v sobotu.
• Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.
Trať 252 Křižanov – Velké Meziříčí – Studenec
• V pracovní dny kromě prázdnin pojede nový vlak Křižanov – Velké Meziříčí (Os 24955), s odjezdem
z Křižanova ve 14:01, s přestupní vazbou od nového vlaku ze Žďáru nad Sázavou (příjezd vlaku
do Křižanova ve 13:59).
• V pracovní dny kromě prázdnin pojede nový vlak Velké Meziříčí – Křižanov (Os 24956), s odjezdem
z Velkého Meziříčí ve 13:45, s přestupní vazbou na nový vlak do Žďáru nad Sázavou (odjezd vlaku
z Křižanova v 14:04).

• Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.
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