
Jízdní řád 2019 



Jízdní řád 2019

9. prosince 2018 – 14. prosince 2019

Celkem bude zavedeno 9 041 vlaků.

 o 116 vlaků více 

Denně pojede v průměru 7 223 vlaků.

 o 182 vlaků více 

Celkový rozsah dopravy je plánován na 128,9 mil. vlkm. 

 o 3,7 mil. vlkm. více než v předchozím roce

Strana 2



Jízdní řád 2019

V dálkové dopravě bude zavedeno celkem 630 vlaků (SC Pendolino, railjet,

EC / IC, Expres, rychlík), což je denně v průměru 566 dálkových spojů,

které ujedou celkem 42,5 mil. vlkm.

V regionální dopravě je zavedeno celkem 8 411 vlaků (spěšné, osobní), což je

denně v průměru 6 315 regionálních spojů, které ujedou celkem 86,4 mil. vlkm.
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Rezervace zajistí vyšší pohodlí  

U komerčních dálkových vlaků Praha – Ostravsko zvažujeme z důvodu posílení 

konkurenceschopnosti v průběhu jízdního řádu 2019 zavést povinnou rezervaci.

Ve všech dálkových spojích doporučujeme využít možnost rezervace, při nákupu

vnitrostátní jízdenky v e-shopu je rezervace zdarma.

Rezervační systém nás varuje při vysokém počtu vydaných rezervací na velkou 

obsazenost spojů, v případě, že je varování vydáno v dostatečném předstihu     

(1 až 2 dny) můžeme spoje mimořádně posílit.
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Pokračujeme ve sjednocení názvů vlaků 

Snadná orientace v jízdních řádech a na stanicích při nástupu do vlaku,

jednoduché označení vlaků na jedné lince se stejnou kvalitou, trasou

a službami.

Vindobona Berliner Ostravan Krušnohor

Slezan Moravan Ještěd Labe        

Praděd Opavan Svitava Lužnice 

Varsovia Vysočina Otava Jizera
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Snazší orientace při cestování 
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Praha, rychlík odj. 10:29 
KRUŠNOHOR           

Praha, expres odj 10:33 
ZÁPADNÍ EXPRES     

Brno, rychlík odj. 9:58 
SVITAVA               

Brno, rychlík odj. 10:03 
VYSOČINA             

Cheb Praha  hlavní nádraží 



Vyšší komfort ve více vlacích
Všechny expresy a rychlíky budou v jízdním řádu 2019 nabízet cestování

v moderních nebo revitalizovaných vozech.

Většina rychlíků nabídne moderní nebo revitalizované vozy, proto je zrušena

kategorie rychlík vyšší kvality Rx, která odlišovala rychlíky s komfortnějšími

soupravami.

Také „koženky“ byly revitalizovány a mají sedačky s textilním potahem.

Opravou prošly WC, umyvárny a další vybavení vozů. Ve většině rychlíků

jsou zařazeny alespoň jednotlivé moderní vozy s klimatizací nebo el.

zásuvkami.
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Služby na palubách vlaků

 5 066 vlaků nabídne bezbariérové vozy

 6 553 vlaků umožní přepravu jízdních kol jako spoluzavazadel

 568 vlaků nabízí úschovu během přepravy 

 78 vlaků má restaurační vůz a 73 vlaků bistrovůz

 190 vlaků nabízí minibar nebo automat s občerstvením 

 382 vlaků má vyhrazená místa pro cestující s dětmi 

 883 vlaků má garantovanou možnost napájení elektroniky cestujících 

prostřednictvím palubní elektrické sítě (zásuvky)

 829 spojů bude garantovat připojení k internetu přes Wi-Fi (z toho je 325 vlaků 

dálkových a 504 vlaků regionálních)
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Ceny ovlivní inflace

Letošní inflace o 2,5 % zvýší ceny jízdenek v příštím roce o stejnou

úroveň.

Cena jízdenek na nejčastější vzdálenosti do 50 kilometrů se zvednou

u obyčejného jízdného o 1 až 2 koruny.

 U vzdálenosti 25 kilometrů bude zvýšení obyčejného jízdného o 1 Kč ze 45 Kč na 46 Kč.

 U vzdálenosti 50 kilometrů bude zvýšení obyčejného jízdného o 2 Kč ze 79 Kč na 81 Kč.

 U vzdálenosti 100 kilometrů bude zvýšení obyčejného jízdného o 4 Kč ze 147 Kč na 151 Kč.
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Cheb – Mariánské Lázně (30 km) navýšení ceny pro plně platící cestující jen 
o 1 Kč z 52 na 53Kč, u státních slev zůstává cena nezměněna tedy 13 Kč.

Sokolov – Karlovy Vary (23 km), zde je navýšení jen o 1 Kč z 42 na 43 Kč, 
u státních slev zůstává cena nezměněna 10 Kč.

Superakční jízdenky 
• Ke změně cen nedochází vůbec. Jsou v prodeji na e-shopu. 
• Karlovy Vary  - Cheb zůstává od 59 Kč i pro příští jízdní řád - platí jen 

v konkrétních vlacích (zákazník nalezne na e-shopu u konkrétního spoje).
• Cheb - Praha se také nemění, pro dospělého od 219 Kč, s IN Kartou (IN 25) 

od 159 Kč, u cestujících se státní slevou od 54 Kč.

 . 

Příklady cen v Karlovarském kraji



Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji

České dráhy vypraví v JŘ 2018/2019 v Karlovarském kraji každý den 274 

regionálních vlaků, které denně ujedou 5916 vlakových kilometrů – ročně 

2 195 000 vlkm.

Kromě toho vypraví 4 vlaky IC Pendolino, 14 expresních vlaků, 14 rychlíků    

a 10 mezistátních spěšných vlaků.
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji
V dálkové dopravě dochází ke zkrácení jízdní doby u expresů z Chebu přes Plzeň 

do Prahy o 12 min. = 2hod. 46 min.

Na lince Cheb - Ústí n/L - Praha nasazení vozů s dětským kinem, 

připojením přes WI-FI, elektrickými zásuvkami 230 V, klimatizací a vakuovým WC
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji

Strana 13



Jízdním řád 2019 v Karlovarském kraji

V regionální dopravě navýšení mezinárodního spoje z Chebu

do Zwickau a zpět. Na území Karlovarského Kraje objednává

Karlovarský kraj.

V pracovní dny odj. z Chebu v 5:48 hod., příj. do Zwickau v 8:24 hod.

V So, Ne, +, odj. z Chebu v 8:03 hod., příj. do Zwickau v 10:24 hod.

Zpět odj. Zwickau v 17:28 hod., příj., do Chebu v 19:52 hod.

Na trati 142 Karlovy Vary - Potůčky  - zkrácení jízdní doby o 8 min.
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji
Cyklovlak k akci  Karlovarského kraje Den Cyklostezky Ohře

Centrem tentokrát budou Karlovy Vary – areál Rolava

Dne 15.6.2019 je plánovaná tradiční akce Karlovarského kraje 

Den Cyklostezky Ohře

České dráhy v rámci této akce vypraví zvláštní Cyklovlaky Ohře a to na 

trase Cheb – Karlovy Vary a zpět.

Od 16. 6. 2019 do 29. 9. 2019 bude tento vlak v So a Ne jezdit 

pravidelně.

Dále se bude rozvíjet společný projekt s KK - Cyklopůjčovny ČD.
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji

Sezónní výletní vlak Karlovy Vary d.n. – Horní Slavkov - Kounice

o sobotách a nedělích od 27. 4. do 1. 9. 2019 

Festivalový vlak Karlovy Vary d.n. – Nová Role 1. 7. – 4. 7. 2019                 

„Za holkama z porcelánu“ – doprovodný program MFF – spolupráce            

s návštěvnickým centrem porcelánky THUN

Mattoni Expres Karlovy Vary d.n. – Vojkovice – (vlečka Mattonni)

Vždy v sobotu od 29. 6. do 31. 8. 2019
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji

Tradiční Karlovarský CHODOVAR EXPRES – nostalgický vlak bude 

vypraven  z Karlových Varů d.n. přes Bečov n/T do Chodové Plané              

na pivní slavnosti do Rodinného pivovaru Chodovar 17.8. 2019
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Jízdní řád 2019 v Karlovarském kraji

Výluky v roce 2019 s náhradní autobusovou dopravou

Květen Dalovice – Merklín 30 dní – opravy a údržba

Červenec Tršnice – Luby 20 dní – opravy a údržba

Srpen Nejdek – Potůčky, Fr. Lázně – Hazlov 30 dní – opravy a údržba

Září Bečov  n/T – Blatno u Jes. 30 dní – opravy a údržba

Mariánské lázně – Chodová Planá 10 dní – přeložka tratě              

z důvodu budování obchvatu města
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Děkujeme vám za pozornost

České dráhy, a.s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
www.cd.cz

Ing. Vladimír Omelka
Obchodní ředitel 
Regionální obchodní centrum 
Karlovy Vary


