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Zápis 

z jednání o přípravě JŘ 2017/2018 a změně JŘ 2016/2017 

Jednání se uskutečnila ve dnech: 

21. 3. 2017 ve Strakonicích 
23. 3. 2017 v Táboře a Jindřichově Hradci  
28. 3. 2017 v Českých Budějovicích 
 

Přítomnost: dle prezenčních listin 

V úvodu všech jednání obdrželi přítomní od zaměstnanců JIKORDu informace: 

1. stav rozvoje železniční infrastruktury, investičních akcích SŽDC a zpracovávaných studiích, 

2. vypořádání připomínek z jednání o přípravě JŘ 2016/17 

3. návrh dálkové dopravy v objednávce Ministerstva dopravy ČR podle stavu k termínům 

jednání. 

 

Výstupy z jednání jsou uvedeny ve tvaru: (návrh/připomínka – způsob řešení). 

Možnosti rozšíření nabídky regionální železniční dopravy podléhá schválení samosprávy Jihočeského 

kraje v rámci rozpočtu dopravní obslužnosti na rok 2018.   

21. 3. 2017 Strakonice 

1. Bereme na vědomí nesouhlas obcí s případným přesunutím jednotek řady 814 z tratí 203, 

191 a 198 na trať 226 

Jednotky řady 814 zůstanou zachovány na trati 203  

2. Vlak 17925 (jako přípoj nově zavedených rychlíků v sobotu po 20. hodině z Českých 

Budějovic do Plzně a zpět; ve 21:10 ze Strakonic do Blatné) vést denně (nově v sobotu) na 

místo vlaku 17927 (ve 22:40 ze Strakonic do Blatné)  

Bude vyřešeno ve spolupráci s ČD od JŘ 2017/18 

3. požadavek na zachování pokladny v ŽST Blatná a nasazení průvodčích alespoň na 

frekvenčně zajímavé spoje 

Bude projednáno s ČD, případné nasazení průvodčích zvýší finanční náročnost na zajištění 

provozua tedy výši prokazatelné ztráty dopravce. Doporučení JIKORDu – nenasazovat 

průvodčí, ale zvýšit kontrolní činnost 

4. Nespokojenost občanů s automaty na jízdenky ve vlacích 

Vzhledem ke končícím smlouvám o ZVS v roce 2019 nebudou automaty v motorových 

vozech řešeny. Koordinátor však bere tuto připomínku na vědomí a bude požadovat 

v rámci nabídkových řízení uživatelsky přijatelnější automaty, např. s možností platby 

platební kartou či bankovkami. 
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5. Požadavek na zajištění dopravy ze Strakonic do Blatné s příjezdem cca v 7:15 v pracovních 

dnech o letních prázdninách (ukončení provozu na dálkové lince 370 002)  

Bude řešeno se společností STTRANS. 

6. Křižovat vlaky 18105 a 18100 v ŽST Vimperk, posunout trasu vlaku 18071 (o 10 minut 

dříve ze Stožce) 

Bude řešeno ve spolupráci se společností GWTR 

7. Požadavek na ranní spojení Štěkeň – Strakonice na začátek školního vyučování 

Bude vyřešeno časovými úpravami na lince 380 120 a vlaku 8002 v obci Čejetice a 

umožnění přestupu 

8. Zajištění odpoledního spojení Horažďovice předměstí – Strakonice 

Bude vyřešeno protažením Sp 1969 (14:58 z Plzně do Horažďovic) do Strakonic a 

následným obratovým spojem (8916) směr Plzeň od JŘ 2017/18 

9. Požadavek na úpravu spoje (o 8 min později) 10 z linky 370 002 a vytvoření návazností 

vlak-autobus 

Bude zváženo v rámci nového konceptu. 

10. Požadavek na rozšíření provozu na trati 190 v úseku Strakonice – České Budějovice 

Bude zajištěn v základu dvouhodinový interval osobních vlaků vedených denně, 

s doplněním v ranní špičce v pracovních dnech.  

 

23. 3. 2017 Tábor 

11. Požadavek na zastavení Sp 1835 v obci Roudná od 11. 6. 2017  

Bylo realizováno již k 3. 4. 2017 

12. Požadavek obcí na rozšíření provozu osobních vlaků na trati 220 

Bude realizováno přidáním 4 párů osobních vlaků v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí 

s využitím náležitostí z tratě 226 (motorové vozy řady 842) od JŘ 2017/18 

13. Požadavek na zajištění spojení v 9:08 z Tábora do Ražic a v 9:21 z Ražic do Tábora 

Bude realizováno propojením tras vlaků 8450, 8462, 8461 a 8455 v úseku Písek město – 

Milevsko od JŘ 2017/18 

14. Zveřejnění návozu motorového vozu na vlak 1934 z Horní Cerekve do Ražic (zhruba 

v 16:30 z Tábora; pouze v neděli) 

Vlak bude veden v kategorii Sp se zastávkami Chýnov, Pořín na území Jihočeského kraje od 

JŘ 2017/18 

15. Požadavek na zajištění ranního spojení v neděli v úseku Tábor – České Budějovice 

s příjezdem v 8:00 do Českých Budějovic a zajištění návazností ze směru Jindřichův Hradec 

v kategorii Sp na místo nejedoucího R 701. 

Bude posouzeno v rámci ekonomických možností od JŘ 2017/18 
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23. 3. 2017 Jindřichův Hradec 

16. Nespokojenost seniorů s nasazením motorových vozů řady 842 na trati 226 

Koordinátor bere danou situaci na vědomí, bylo projednáváno, kapacita pro jízdní kola 

bude zajištěna dostatečně, dopravce nabízí možnost využít půjčoven jízdních kol zdarma 

pro seniory s trvalým bydlištěm v obcích podél trati, vlakové čety budou instruovány, aby 

byly maximálně nápomocné k řešení situace. Nelze v současné době řešit v rámci ČD – 

vozidla nelze předisponovat. 

17. Požadavek na rozšíření provozu na trati 229 (JHMD) v jarních a podzimních měsících. 

JHMD nabízí zajištění doprovodného programu, poptávka ze stran škol.  

Bude realizováno navýšením objednávky na 4 páry spojů denně od JŘ 2017/18 

 

28. 3. 2017 České Budějovice  

 

18. Požadavek na zastavení linky Ex 7 v ŽST Horní Dvořiště 

Na základě příslibu MD ČR k realizaci od JŘ 2017/18 byla zaslána písemná žádost kraje  

19. Požadavek na pozdější odjezd vlaku 18800 z Českých Budějovic 

Bude realizováno od 11. 6., odjezd bude ve 14:58 (bez garance přestupu z linky R17) 

20. Požadavek na sjednocení tras vlaků 8001 a 8003 

Po prověření bude zachován současný stav  

21. Požadavek na zajištění přímých spěšných vlaků v úseku České Budějovice – Písek město 

Budou zavedeny 3 páry spojů celotýdně v nezávislé trakci od JŘ 2017/18 

22. Požadavek na zajištění rychlé dopravy do Veselí nad Lužnicí z Českých Budějovic na 

začátek vyučování a z konce vyučování v 15:35. 

Bude zajištěno protažením vlaků 728, 724, 717 a 721 v úseku České Budějovice – Veselí 

nad Lužnicí v kategorii Sp s možností zastavení v Ševětíně a Veselí nad Lužnicí-zastávka od 

JŘ 2017/18 

23. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti z rakouské strany nebude realizováno přímé 

spojení 1 párem vlaků v úseku České Budějovice – Vídeň 

 

Příloha: prezenční listiny 

 

 

 

  

 

 

 










