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Olomouc, 8. prosince 2020 

Nový jízdní řád 2021 v Olomouckém  kraji 

V neděli 13. prosince 2020 za čne platit nový železni ční jízdní řád. Rozsah 
regionální dopravy Českých drah na území Olomouckého kraje z ůstane 
na podobné úrovni jako v sou časném jízdním řádu. K hlavním novinkám bude 
patřit úprava dopravního konceptu v úseku mezi Petrovem  nad Desnou 
a Sobotínem, kde nov ě pojedou vlaky o víkendech po celý rok. Ve druhé 
polovin ě roku pak budou postupn ě nasazovány do provozu po celém 
Olomouckém kraji kompletn ě modernizované motorové jednotky řady 646 
od Stadleru. Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021. 

Spoje zajiš ťované na území Olomouckého kraje Českými drahami ujedou v jízdním řádu 2020/2021 
celkem 6,26 mil. vlakokilometr ů, což je podobn ě jako v sou časném jízdním řádu. ČD budou v regionu 
zajiš ťovat v pracovní dny celkov ě 537 regionálních vlak ů, o víkendech pak pr ůměrně 422 spoj ů. 

K úpravám dochází na základě požadavku Olomouckého kraje, resp. koordinátora dopravy KIDSOK. „Nejv ětší 
změnou od 13. prosince bude rozší ření provozu v úseku mezi Petrovem a Sobotínem. Dosu d tu vlaky 
jezdily o sobotách, ned ělích a svátcích jen o letních prázdninách, nov ě tu budou naše vlaky jezdit 
o víkendech a svátcích celoro čně,“ říká Hana Motyková, ředitelka Regionálního obchodního centra Českých 
drah v Olomouci, a dodává: „Ve druhé polovin ě roku pak dojde v regionální doprav ě v kraji k dalšímu 
výraznému zlepšení. Do provozu postupn ě začneme nasazovat kompletn ě modernizované soupravy 
řady 646 od Stadleru. Nasazovat je budeme na tratích  z Olomouce do Drahanovic a Moravského 
Berouna, ze Šumperku do Jeseníku a z Lipové Lázní d o Javorníku ve Slezsku.“ 

V souvislosti s pokračující rozsáhlou stavební činností na území Olomouckého kraje bude během jízdního řádu 
2021 v některých úsecích omezena vlaková doprava. Dočasně snížený komfort cestování bude zejména 
v úseku Olomouc hl.n. – Uničov, kde budou pokračovat stavební práce na kompletní modernizaci a elektrifikaci 
tratě, a také v úseku Olomouc hl.n. – Přerov – Hranice na Moravě z důvodu pokračující stavební činnosti 
v Dluhonicích a přilehlých úsecích. Vlaková doprava bude organizována podle výlukových jízdních řádů, které 
budou zveřejněné na webu www.cd.cz/omezeniprovozu.  

Přehled zm ěn v regionální doprav ě Českých drah v Olomouckém kraji 

Na základ ě požadavku Olomouckého kraje dojde od 13. prosince 2020 k následujícím zm ěnám 
v regionální doprav ě Českých drah: 

Trať 017 Dzbel – Česká Třebová 

Dopolední víkendový vlak Os 24708 s odjezdem z Prostějova hl.n. v 10:02 a vlak Os 24713 z Moravské 
Třebové v 11:49  již nepojede v úseku Dzbel – Moravská Třebová a zpět. Doprava na trati 017 je přizpůsobená 
potřebám Pardubického kraje. 

Trať 270 v úseku Olomouc hl.n. – P řerov a tra ť 271 v úseku P řerov – Hranice na Morav ě 

Spěšné vlaky relace Olomouc hl.n. – Vsetín  nově pojedou v úseku z Olomouce hl.n. do Hranic na Moravě 
celoročně v pracovní dny, vyjma školních prázdnin. O víkendu bude zaveden nový spěšný vlak s odjezdem 
z Přerova v 7:39 a příjezdem do Vsetína v 8:48. 



 

Trať 291 Zábřeh na Morav ě – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín 

Na trati bude zaveden nový model vlakové dopravy v úseku (Šumperk –) Petrov nad Desnou – Sobotín. 
Víkendové spoje pojedou v tomto úseku celoročně (dosud jezdily jen v období letních prázdnin). 

Trať 294 Hanušovice – Staré M ěsto pod Sn ěžníkem 

Poslední pár vlaků Os 13682 s odjezdem z Hanušovic ve 22:05 a Os 13685 s příjezdem do Hanušovic ve 22:50 
již nepojede. 

Tratě 292 Šumperk – Krnov a 297 Mikulovice – Zlaté Hory 

Na těchto tratích bude o hlavních školních prázdninách zavedený nový víkendový spoj Os 23661 z Jeseníku 
(odj. v 19:14) do Zlatých Hor (příj. v 19:51). V opačném směru pojede ve stejném období i víkendový vlak 
Os 23662 ze Zlatých Hor (odj. 19:56) do Mikulovic (příj. 20:11). Motorový vůz, který bude zajišťovat tento spoj, 
bude z Mikulovic pokračovat dále na vlaku Sp 1446 směrem do Jeseníku a Lipové Lázní s další přestupní 
vazbou do Šumperku (příj. ve 22:49) a Javorníku ve Slezsku (příj. ve 21:49). 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 182 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost 
na otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 


