
Jízdní řád 2019



RegioPantery pro Plzeňský kraj

Celková cena devíti jednotek je více než 1 mld. Kč.

Ministerstvo dopravy přislíbilo dotaci s OPD II ve výši 85 %.

ČD tím pokračují v obnově vozidlového parku. V uplynulých deseti

letech investovaly přes 40 mld. Kč a dalších 40 mld. Kč hodlají

investovat v příštích pěti letech.
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RegioPantery pro Plzeňský kraj

Jsou plně klimatizované, nabízejí připojení k internetu pomocí Wi-Fi,

elektrické zásuvky nebo moderní informační systém. Kromě toho

disponuje vždy alespoň jeden vůz v soupravě místem pro přepravu

osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
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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
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Rychleji na západ

 Praha hl.n. – Plzeň hl.n. za 1 hod. 14 minut, o 11 minut rychleji

 Praha hl.n. – Cheb za 2 hod. 41 minut, o 10 minut rychleji

 Praha hl.n. – Domažlice za 2 hod. 14 minut, o 12 minut rychleji

 Praha hl.n. – Klatovy za 2 hod. 26 minut, o 12 minut rychleji

 ze stanice Praha-Smíchov ještě o 8 minut kratší cestovní časy 
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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)
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Více než čtvrtinový nárůst vlaků s Wi-Fi
829 spojů bude garantovat připojení k internetu přes Wi-Fi

z toho je 325 vlaků dálkových a 504 vlaků regionálních

Wi-Fi se rozšíří např. na tyto linky: 

 R5 Praha – Ústí nad Labem – Cheb

 Ex7 Praha – České Budějovice – Linz

 R16 Praha – Plzeň – Klatovy /Železná Ruda  

 R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov 

 R18 Praha – Olomouc – Luhačovice /Zlín/Veselí nad Moravou 

 Osobní vlaky Plzeň – Horažďovice předměstí
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Jízdní řád 2019 v Plzeňském kraji

 Zahrnuje celkem 547 vlaků

 V pracovní dny pojede 493 vlaků

 O sobotách a nedělích 321 vlaků

 Regionální spoje ujedou 5 321 931,7 vlakokilometrů, což představuje 

nárůst o 5,04 % ve srovnání se současným jízdním řádem

 Největší nárůst na trati 190 v úseku Plzeň – Horažďovice předměstí
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Jízdní řád 2019 v Plzeňském kraji

• Přímé vlaky budou v souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu 
jezdit v úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a zpět. 

• Jízdné zůstane i přes prodloužení projetého úseku na stejné úrovni.

• Na trati 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín pojedou v pracovní dny čtyři 
nové páry vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice a zpět.

• Na trati 178 Svojšín – Bor nebyl objednán žádný vlak.
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Jízdní řád 2019 v Plzeňském kraji

• Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. nový koncept dopravy.

• Nové elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru 
spěšných vlaků, na kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem 
„Sysel“ a třemi vozy klasické stavby). 

• Vlaky budou vyjíždět a končit nově ve stanici Plzeň-Jižní Předměstí. 

• Na spojích Plzeňské linky nasazení jednotky řady 650 RegioPanter, linka 
částečně rozšířena.
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Jízdní řád 2019 v Plzeňském kraji

• Ostatní tratě - zůstává koncept jízdního řádu regionálních vlaků stejný, 
jako je v současném jízdním řádu. 

• Ve většině případů se pak změny týkají úprav časových poloh nebo 
četnosti jízd vlaků regionální dopravy v návaznosti na trasy dálkových 
vlaků.

• Možnost přepravy kol:   ČD  2018 – 6 208,   2019 – 6 553
Plzeňský kraj: JŘ 2018 - 398 z 549 vlaků služba kolo 

JŘ 2019 - 412 z 553 vlaků služba kolo
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Jízdní řád 2019 v Plzeňském kraji

• Pokračování omezení vlakové dopravy v souvislosti s plánovanými 
výlukami:

• Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati

• Pňovany – Bezdružice – rekonstrukce mostu do 28.2.2019
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Jízdní řád 2019 v Plzeňském kraji

 Speciální nabídky
 ČD TAXI
 ČD Parking – Garáže Plzeň
 Půjčovny kol (Plzeň, Domažlice, Tachov, Klatovy)

 Nostalgické a speciální vlaky

 Adventní vlak na Křivoklát, cyklovlaky, Chodovar expres

 Regionální JŘ
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Děkujeme vám za pozornost

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


