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České Budějovice, 5.  prosince   2017 

Nový jízdní řád 2018 v Jiho českém kraji 

V neděli 10. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2018. Regionální 
osobní dopravu objednává Jiho český kraj prost řednictvím organizátora 
dopravy JIKORD. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové s poje, České dráhy 
realizují na základ ě objednávky Ministerstva dopravy ČR. V pracovní dny 
vypraví České dráhy v Jiho českém kraji 412 vlak ů, z toho 336 vlak ů 
regionálních, o víkendech 315 spoj ů, z nichž je 245 regionálních. České dráhy 
už nebudou provozovat vlaky na tratích 194, 197 a 1 98.  

Změny v dálkové doprav ě v Jiho českém kraji 

R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň  

• Rychlíky R 659 Karel Klostermann Plzeň hl.n. (20:02) – České Budějovice (21:55) a R 660 Bezdrev (Brno 
15:27) – České Budějovice (20:04) – Plzeň hl.n. (21:57) pojedou nově denně, tedy také v sobotu. 

Změny v regionální doprav ě v Jiho českém kraji 
Nově pojedou p římé vlaky České Bud ějovice – Písek m ěsto a zp ět a přibydou spoje mezi Strakonicemi 
a Horažďovicemi. Zvýší se po čet vlak ů na trati z Českých Bud ějovic do Českých Velenic. 

Trať 190 České Bud ějovice – Horaž ďovice p ředměstí 

• Nově pojede přímý vlak Plzeň hl.n. – Strakonice v pracovní dny (Sp 1969 odjezd Plzeň 14.58, příjezd 
Strakonice 16.12) 

• Nový přímý vlak Horažďovice předměstí – České Budějovice bude jezdit v pracovní dny (Os 8017, 
odjezd Horažďovice předm. 18.21, příjezd České Budějovice 19.51) 

• Nový přímý vlak České Budějovice – Horažďovice předm. v pracovní dny (Os 8014, odjezd České 
Budějovice 16.18, příjezd Horažďovice předm. 17.38) 

• Nový přímý vlak Strakonice – Plzeň hl.n. v pracovní dny (Os 8962, odjezd  Strakonice 18.22, příjezd 
Plzeň 19.53) 

Zavádí se nová p římá linka České Bud ějovice – Písek – Písek m ěsto a zp ět: 

• R 631 České Budějovice (9.12) – Písek město (10.04) jede v pracovní dny 
• R 633 České Budějovice (11.12) – Písek město (12.02) jede v pondělí až čtvrtek 
• R 635 České Budějovice (17.12) – Písek město (18.04) jede v pracovní dny 
• R 632 Písek město (11.50) – České Budějovice (12.45) jede v pracovní dny 
• R 634 Písek město (15.50) – České Budějovice (16.45) jede v pondělí až čtvrtek 
• Os 8035 Písek město (19.39) – České Budějovice (20.41) jede v pracovní dny 

Zavádí se nová posilová linka České Bud ějovice – Zliv a zp ět v pracovní dny: 

• Os 8043 Zliv (7.31) – České Budějovice (7.50) 
• Os 8045 Zliv (14.52) – České Budějovice (15.05) 
• Os 8047 Zliv (20.37) – České Budějovice (20.50) 
• Os 8040 České Budějovice (7.01) – Zliv (7.17) 
• Os 8042 České Budějovice (14.30) – Zliv (14.45) 



 

• Os 8046 České Budějovice (20.10) – Zliv (20.24) 
 
Více spoj ů v ranní špi čce ve sm ěru do Českých Bud ějovic 

• Nový Os 8003 v pracovní dny Strakonice (5.44) – České Budějovice (6.52) 
• Os 8007 jede nově až ze Strakonic (dnes jen z Číčenic): Strakonice (7.46) – České Budějovice (8.54) 
• Nový večerní vlak Os 8018 České Budějovice (21.10) – Strakonice (22.06) jede v pracovní dny 
• Nové vlaky Protivín – Strakonice a zpět v pracovní dny – Os 8064 Protivín (17.50) – Strakonice (18.12) 

jako přípoj od R 635 do Strakonic a Os 8063 Strakonice (19.35) – Protivín (19.57) 

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou  a 196 Summerau – České Bud ějovice 

• Vlaky expresní linky Ex7 nově zastavují v  Horním Dvořišti 
• Nová přímá linka České Budějovice – Loučovice (– Lipno nad Vltavou) a zpět (v sezóně denně, mimo 

sezónu v pracovní dny): 

Os 18800 České Budějovice (9.10) – Loučovice (11.06) 
Os 18802 České Budějovice (13.09) – Loučovice (15.08) 
Os 18804 České Budějovice (15.10) – Loučovice (17.08) – jede v pracovní dny 
Os 18806 České Budějovice (17.09) – Lipno n.Vlt. (19.14) 
Os 18805 Loučovice (11.12) – České Budějovice (12.50) 
Os 18807 Loučovice (15.12) – České Budějovice (17.46) 
Os 18809 Loučovice (17.12) – České Budějovice (18.47) – jede v pracovní dny 

• Nové ranní spojení v pracovní dny z Loučovic do Českých Budějovic – Os 18871 / Os 3880, Loučovice 
(3.53) – České.Budějovice (5.28) 

• Os 3880 z Horního Dvořiště přijíždí do Českých Budějovic dříve: v 5.28 (původně v 5.52), nově jede 
denně 

• Večerní vlak Os 3889 nově jede i v sobotu. 

Trať 199 České Bud ějovice – České Velenice (– Gmünd NÖ) 

Pojedou nové spoje: 

• Os 2167 České Budějovice (17.09) – České Velenice (17.57). Jede v pracovní dny. 
• Os 2164 České Velenice (16.03) – České Budějovice (16.50). Jede v pracovní dny. 

Rozšířena četnost jízdy vlak ů: 

• Os 2159 České Budějovice (12.09) – České Velenice (12.57) jede denně (původně v pracovní dny) 
• Os 2163 České Budějovice (15.09) – České Velenice (15.57) jede v pracovní dny i o prázdninách 

(původně ve dnech školního vyučování) 
• Os 2165 České Budějovice (16.09) – České Velenice (16.57) jede denně (původně v pracovní dny 

a v neděli) 
• Os 2171 České Budějovice (20.09) – České Velenice (20.57) jede denně (původně v pracovní dny 

a v neděli) 
• Os 2158 České Velenice (11.03) – České Budějovice (11.50) jede denně (původně v pracovní dny) 
• Os 2162 České Velenice (15.03) – České Budějovice (15.50) jede denně (původně v pracovní dny 

a v neděli) 
• Os 2166 České Velenice (19.03) – České Budějovice (19.50) jede denně (původně v pracovní dny 

a v neděli) 

Trať 201 Tábor – Písek 

• Os 8410 jede nově v celé trati. Tábor (9.08) – Ražice (10.36). Původně nejel v úseku Milevsko – Písek 
město. 

• Os 8405 jede nově v celé trati. Ražice (9.21) - Tábor (10.50). Původně nejel v úseku Písek město – 
Milevsko. 

• V sobotu a v neděli pojede nový vlak Os 8453 Milevsko (5.28) – Tábor (5.58). 
• Vlaky Os 8440, Os 8441, Os 8442 a Os 8443 jedou nově i o prázdninách (původně ve dnech školního 

vyučování). 



 

 
 

Trať 202 Bechyn ě – Tábor 

• Vlak Os 28413 Bechyně (14.03) – Tábor (14.51) jede nově denně (dříve v pracovní dny a v sobotu) 
• Vlak Os 28415 Bechyně (16.03) – Tábor (16.51) jede nově denně (dříve v pracovní dny a v neděli) 
• Vlak Os 28410 Tábor (13.06) - Bechyně (13.54) jede nově denně (dříve v pracovní dny a v sobotu) 
• Vlak Os 28412 Tábor (15.06) - Bechyně (15.54) jede nově denně (dříve v pracovní dny a v neděli) 

Trať 220 České Bud ějovice – Benešov u Prahy 

• V pracovní dny pojede nový vlak Os 8207 Chotoviny (9.21) – České Budějovice (10.48) 
• Os 8237 Tábor (19.27) – Veselí nad Lužnicí (19.59) jede nově dříve jako rozvoz od Ex 1547 z Prahy 

(17.48) a denně. Původně jel ve 20.18 a pouze v pracovní dny. 
• V pracovní dny pojede nový vlak Os 8239 Tábor (22.45) – České Budějovice (24.00) 
• V pracovní dny pojede nový vlak Os 8202 České Budějovice (4.18) – Chotoviny (5.40) 
• V pracovní dny pojede nový vlak Os 8224 České Budějovice (9.25) – Veselí nad Lužnicí (10.19) 
• Sp 1930 České Budějovice (14.41) – Počátky-Žirovnice (16.25) odjíždí dříve (původně 15.22) 
• Denně pojede nový vlak Os 8240 Veselí nad Lužnicí (21.29) – Tábor (21.59) 

Trať 224 Horní Cerekev – Tábor 

• Zřízena nová zastávka Tábor-Měšice, je začleněna do systému IDS Tábor. 
• Pojede nový vlak Os 18445 Tábor (16.26) – Horní Cerekev (17.53). Jede v neděli. 

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice 

• Os 8719 Veselí nad Lužnicí (21.37) – České Velenice (22.49) pojede nově denně v celé trati. Původně 
jel v úseku Veselí nad Lužnicí – Suchdol nad Lužnicí pouze v sobotu a v neděli 

 
Na ostatních tratích, kde Jiho český kraj objednal dopravu u Českých drah, z ůstává železni ční doprava 
bez výrazn ějších zm ěn.  
 
Pokračuje nabídka ČD Yetti. S vybranými jízdenkami ČD do relace Lino nad Vltavou získají cestující bezplatný 
skibus z  Lipna nad Vltavou do Skiareálu Lipno a zpět. Zároveň získají 30% slevu z ceny celodenního skipasu. 
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