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Zápis 

z jednání o přípravě  JŘ 2016/2017 a změně JŘ 2015/2016 

Jednání se uskutečnila ve dnech: 

21.3.2016 v Jindřichově Hradci 
22.3.2016 v Táboře 
23.3.2016 ve Strakonicích a Českých Budějovicích 
 

Přítomnost: dle prezenčních listin 

V úvodu všech jednání obdrželi přítomní od zaměstnanců JIKORDu  informace: 

- o stavu rozvoje železniční infrastruktury, investičních akcích SŽDC a zpracovávaných studiích, 

- o návrhu dálkové dopravy v objednávce Ministerstva dopravy ČR podle stavu k termínům jednání. 

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

jinak, budou změny realizovány od platnosti JŘ 2016/2017. 

21. 3. 2016 Jindřichův Hradec 

1. Rozšíření večerního spojení z Veselí n/L. do J. Hradce ve směru od Prahy  

Vlaky s odjezdy  cca 20:40, 22:30 budou vedeny denně (včetně protiběžných vlaků) 

 

2. Zkrácení přestupních dob ve Veselí n/L. směr Praha a od Prahy (tratě 220 x 225) na možné 

minimum i za cenu případné ztráty přípoje ve směru z/do Českých Budějovic  (je obsluha R) 

               Bude realizováno. 

 

3. Změna polohy Os 8339 do pozdější (odj. z J.Hradce  cca 22:30) 

        Bude realizováno. 

 

4. Vlak 8703 – pozdější dojezd do Č.Velenic v souvislosti  se školami – shodný příjezd od ČB 

               Bude prověřeno stanovisko samospráv na trati 226 a v případě dohody realizováno. 

 

5. Zkrácení přestupních dob ve Veselí n/L. směr Praha (220 x 226) na možné minimum i za cenu 

případné ztráty přípoje ve směru z/do Českých Budějovic 

               Bude realizováno. 

 

6. Dačice – Slavonice, nový vlak  odj. cca 22:20 (směnný provoz) 

Bude realizováno po dohodě ROC  ČD Č.Budějovice a Jihlava (výměna výkonů) 
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7. Slavonice – Dačice, nový vlak  příj. cca 5:40 (směnný provoz) 

Bude realizováno po dohodě ROC  ČD Č.Budějovice a Jihlava (výměna výkonů) 

 

8. J. Hradec – Obrataň  - zkrácení pobytu vlaku 202 v Kamenici n/L. dřívější příjezd do Obrataně  

(změna v obvodu Kraje Vysočina) 

Bez dopadu na obce v JčK 

 

9. Obrataň – J. Hradec posun vlaku 201 o cca 30 min vlevo, příjezd do J.Hradce v  6:35 (přestup 

směr Veselí n/L.) 

Bude realizováno. 

 

10. Autobusové spojení Děbolín – Jindřichův Hradec, požadavek odjezd cca 13:00 

Bude zajištěno od školního roku 2016/2017, z provozních důvodů odj. 13:50 

 

22. 3. 2016 Tábor 

11. Zachování zastavování regionálních vlaků v Roudné i v případě nasazení vozidel, která 

v současné době zastavení neumožňují z důvodu umístění děliče trakčního vedení                        

Jihočeský kraj opakovaně projedná se SŽDC, v negativním případě nebude možné nasadit 

v úseku Veselí n/L. – Tábor jednotky RegioPanter 

12.  ČD  zpracují koncept 4 párů spěšných vlaků v trase Tábor – České Budějovice. Tyto vlaky 

budou prioritně zastavovat v důležitějších tarifních bodech, ve kterých nebude zastavovat 

dálková doprava. 

         Koncept bude samostatně projednán s dotčenými obcemi na trati 220 

 

13. Posun trasy Os 8200 vlevo (s příjezdem do Tábora) do 5:30 (dojížďka do zaměstnání)           

Bude posouzeno po definitivní objednávce tras dálkové dopravy na trati 220 

 14.  Nové spojení Chotoviny cca 6:00, Tábor 6:10                                                                              

Řešení  prodloužením Sp 1839 bude posouzeno po definitivní objednávce tras dálkové dopravy 

na trati 220 

 15. Úprava přestupního prostoru vlak/autobus – zřízení zastávky u žst.Chotoviny               

        Projedná   JIKORD ve spolupráci s obcí. 

 

 16. Řešení ranního  spojení Chotoviny – Tábor              

        Trasa vlaku 8207 bude usazena po definitivní objednávce tras dálkové dopravy na trati 220, 

        následně bude řešen autobusový přípoj na vlak 8207 
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 17. Osazení  kolostavu na nádraží v Soběslavi, stav budovy nádraží, možnost zřízení dopravního 

terminálu (zájem města) 

         Ve spolupráci s městem projedná JIKORD  s ČD a SŽDC dle aktuálního vývoje vlastnictví 

majetku 

 

18.   Požadavek obcí na zaplnění 4 hodinové dopolední mezery v úseku Tábor – Milevsko a zpět   

v rámci dvouhodinového taktu                                                                                                    

         Bude realizováno ve dnech školního vyučování. 

 

19.   Řešit autobusové spojení Jistebnice – Tábor v sobotu (odj. cca 12:40) a večerní spojení zpět 

(posun odjezdu z Tábora na cca 18:35 z 18:25)                                                                                  

Bude uskutečněno dotazníkové šetření a rozhodnuto dle jeho výsledku 

20.   Ověřit stav přípravy a realizace zastávky Tábor – Měšice                                                             

Další  postup projedná JIKORD se SŽDC 

21.   Zveřejnění  Lv 18445 Tábor – Pelhřimov (návoz na Sp 1934 v neděli)  

          Nebude realizováno z důvodu frekvence a možné změny oběhů vozidel 

 

22.  ČD nasadí v letním období 2016 na trati Tábor – Bechyně na vybrané pravidelné vlaky 

historickou soupravu (v některých dnech so, ne) a budou zde  rovněž provozovat nostalgické 

vlaky mimo závazek veřejné služby (so)                                                                                                   

Jikord souhlasí, alternativní řazení bude upraveno v příloze č.6 následujícího dodatku smlouvy. 

23.  ČD informovaly o omezení tonáže vlaků z důvodu havarijního stavu mostu přes Vltavu na trati 

Tábor – Ražice   

                      Výměna mostu má být dle informace SŽDC realizována v roce 2017 

 

 23. 3. 2016 Strakonice 

24.  Požadavky na posun vlaku 8081 vlevo, nově odj. Strakonice 5:35, příj.Ražice 5:50;   uspíšení 

vlaku 7903 bez 14 min pobytu v Protivíně s návazností na vl. 8080 do Strakonic (příj. cca 6:01 

místo 6:23)  

         ČD provedou průzkum přepravních proudů, o případné změně bude rozhodnuto do 07/2016 

 

25.   Úprava plochy ČD v Číčenicích pro otáčení autobusů                                                                       

Dán souhlas  ČD – RSM Plzeň s provedením úpravy na pozemku ČD 

26. Vlaky 8013 a 8016 ČB – Strakonice a zpět vést i v sobotu 25. 6.(slavnosti) – změna JŘ 

2015/2016  

         Bude  realizováno od změny JŘ 2015/2016 
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27.  Návrh ČD na vedení vlaků v úseku Strakonice – Vimperk po 21:00 (od rychlíků) i v pondělí – 

pátek)  

               Nebude z frekvenčních a ekonomických důvodů realizováno 

 

28.   Úpravy přednádražního prostoru Vimperk včetně opravy nádražní budovy (návrh spolupráce 

města a ČD) 

          Bylo projednáno s ČD – RSM Plzeň, bude zajištěno. 

 

29.  Vlaky  18152, 18153, 18154 a 18155 v úseku Lenora – Volary vést v prac. dny i v době školních 

prázdnin pro dopravu do zaměstnání.  

               Bude realizováno 

 

30.   Návrh na zřízení nové zastávky Černětice 

        Požadavek byl uplatněn u SŽDC  v návaznosti na příp. optimalizaci tratě, bude zvážen 

 

31.   Úprava prostoru nádraží Volyně 

         Projedná ROC s RSM Plzeň 

 

32.  Zastavování rychlíků v žst. Vráž u Písku (doprava do lázní) 

        ČD – ROC předá GŘ k projednání na MD 

 

33.  Zkrácení pobytu vl. 7934 v Písku (dnes 12 minut).                          

        Bude realizován posun do pozdější trasy o cca 10 min.  již od změny JŘ 2015/2016 z důvodu 

směnného provozu v průmyslové zóně. 

 

34.  Zavedení vlaků Ražice (9:21) – Písek (9:31 – 9:33) – Písek město (9:38) /od vlaku v 8:02 

z Plzně/ a Písek město (10:20) – Písek (10:24 – 10:26) – Ražice (10:36) /na vlak v 10:04 

z Českých Budějovic do Plzně) – důvod: posílení vazby Plzeň – Strakonice – Písek kombinací 

R/Os  

          Bude realizováno ve dnech školního vyučování  

  

35.   Oprava zastávky Tchořovice, přístupový chodník, lavičky (chodník pře přejezd opravila obec). 

Jikord projedná se SŽDC 

36. Zastavování v Katovicích v případě zavedení Sp  Plzeň – Strakonice (výhled)                              

Požadavek bude zohledněn v rámci SP Č.Budějovice – Plzeň a další přípravné dokumentaci 

37.  Řešení souběhu MHD a VLD Katovice – Strakonice (platnost průkazů MHD na VLD)    

Posouzeno – nelze  do doby realizace IDS vyhovět  
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38.  Města Strakonice a Blatná zašlou připomínky ke SP Č.Budějovice – Plzeň na základě zaslané 

dokumentace dopravní technologie (zejména požadavek na křižování rychlíků ve 

Strakonicích).                                                                                                                                 

Požadavky budou předány SŽDC a SUDOPu 

39.  Požadavek SOUS Vodňany na zrušení čekací doby vl. 18002 od R 661 z důvodu pozdního 

příchodu studentů při zpoždění rychlíku.  

          Nebude realizováno, doporučen posun začátku vyučování na 8:00 

 

23. 3. 2016 České Budějovice 

40.  ČD zpracují nový koncept pro trať 220 s využitím traťových rychlostí na dokončených úsecích 

4.TŽK s možností vedení Sp vlaků (viz bod 12) Koncept bude  zpracován dle těchto pravidel: 

- rozsah regionální dopravy nebude navyšován 

- ranní regionální doprava bude dodržovat pořadí priorit: škola, zaměstnání, dojížďka na 

úřady a zdravotnictví 

- spěšné vlaky nebudou dublovat síť dálkové dopravy 

- spěšné vlaky budou uvažovat zastavování v žst.Roudná 

- v případě ukončení některých vlaků dálkové dopravy v Táboře /Veselí n/L. budou dle 

potřeby doplněny o trasy do Českých Budějovic buď s využitím rychlíkové soupravy nebo 

ekonomičtějšího vozidla.  

          Koncept  bude samostatně projednán s dotčenými obcemi na trati 220 

 

41. ČD zpracují koncept regionální dopravy na trati 196 po upřesnění dálkové dopravy, 

meziregionální vlaky do Rakouska budou projíždět  zastávky s nízkou frekvencí, budou vedeny 

2 přímé vlaky ČB – Vyšší Brod (příp.Lipno nad Vltavou) – jedná se o přechodné období pro rok 

2017, pro rok 2018 bude zvažováno nasazení moderních vozidel, které umožní zavedení 

zastávek na znamení a rozšíření zastavovací politiky vlaků České Budějovice -  Linz 

         Vzhledem k předpokládané úpravě  dálkové dopravy bude možné rozšířit počet zastávek na  

trati 196 a nebude nutné zavádět vložené vlaky. Základní kostra na trati 196 bude dle 

informace na jednání s obcemi, konečná verze bude zaslána dodatečně po usazení dálkové 

dopravy. 

 

42.  V souvislosti s novým konceptem bude přeloženo křižování do ŽST Horní Dvořiště, preference 

rychlé vazby Lipno nad Vltavou > České Budějovice na úkor vazby Lipno nad Vltavou > Linz  

Řešení v  návaznosti na bod 40. 

43.  Navrženo zrušení autobusu Rybník – H.Dvořiště v 16:38  

        S ohledem na předpokládané  úpravy  JŘ tratě 196 bude autobus zachován 

 

44. Řešit stav výpravní budovy a přednádražního prostoru v Holubově v součinnosti s obcí           

ČD ROC předá požadavek SŽDC 



                                        

Jihočeský koordinátor dopravy 

                                                                                             

6 

JIKORD, spol. s r.o.                   
Areál Vysoké školy technické a ekonomické 
V Českých Budějovicích 
Okružní 517/10 
370 01 České Budějovice 

 

370 07 České Budějovice 

 

45.   Řešení požadavku na odjezd vl. 8101 ze Zlaté Koruny  směr Č.Krumlov cca v 6:15  (dojížďka do 

zaměstnání v Č.Krumlově.   

          Nebude realizováno - doprava do Českého Krumlova je zajištěna autobusem spoj 330058/8 

v 6:11 

 

46.   Časový posun  vlaku 8140 na trati 194 s příjezdem do Českých Budějovic v cca 5:30 

         Po provedené anketě nebude realizováno. 

 

47.  Zrušení omezení vlaků 8041 a 8009 Zliv – České Budějovice pro dopravu o víkendech příp. 

řešení VLD z Dívčic.                                                                                                                  

          Nebude z frekvenčních a ekonomických důvodů realizováno 

 

48.  Bude akceptována úprava ranní skupiny na trati 199 dle zápisu z jednání 2. 3. 2016 s tím, že 

ČD ještě prověří, zda vyhovuje pozdější příjezd vlaku 2150 do ČB.  Mezistátní doprava  Sp ČB – 

Wien FJB bude dohodnuta na jednání s rakouskou stranou. Je navržen min. 1 pár zrychlených 

přímých vlaků ČB – Wien FJB, konečné stanovisko rakouské strany není známo. Vlaky 2153 a 

2154 budou vedeny v celoročních trasách bez variant. Školní vlak do Gmündu objedná JIKORD 

v celé trase. U vlaku 2150 byla provedena anketa, doporučeno ponechat současnou trasu. 

Konečný návrh řešení tratě 199 bude zaslán dotčeným obcím. 

49.  V případě  objednávky MD dálkových vlaků do Č.Krumlova budou upraveny dotčené trasy 

regionálních vlaků na trati 194.  

          Zajistí ČD ROC v konečném návrhu JŘ. 

 

     50.  Trať 195 bude upravena na základě poloh dálkové dopravy na trati 196. Objednávka bude 

zachována ve stávajícím rozsahu, podle možnosti budou realizovány přípoje na nové vlaky 

dálkové dopravy  do Lince. Prioritu mají přestupní vazby z/do Českých Budějovic.              

Zajistí ČD ROC v konečném návrhu JŘ. 

 

Příloha: prezenční  listiny 
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