
Změny v regionální železniční dopravě

V neděli 9. prosince 2018 vstupuje v platnost nový jízdní řád pro rok 2019. Zahrnuje celkem 
547 vlaků, z toho 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 bude na trati 190 v úseku Plzeň – 
Horažďovice předměstí.

V Plzeňském kraji jsou jízdní řády připravovány ve spolupráci s organizátorem a 
koordinátorem veřejné dopravy POVED. Regionální osobní dopravu objednává Plzeňský kraj.

Hlavní změny v     regionální železniční dopravě

• Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na 
regionálních vlacích budou nově nasazeny 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 na 
stanici Plzeň-Jižní Předměstí.

Trať 190 Plzeň – Horažďovice předměstí

• Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na 
regionálních vlacích budou nově nasazeny 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 ze 
stanice Plzeň-Jižní Předměstí.

• V úseku Nepomuk – Horažďovice předm. a zpět nově pojedou v každém směru další 
dva vlaky.

• Na spojích "Plzeňské linky" budou také nasazeny soupravy RegioPanter. Koncepce je 
mírně upravena, např. poslední spoj linky pojede z Pňovan do Nepomuku ve 20:41.

Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí

• V novém jízdním řádu budou upraveny časové polohy a četnost jízdy vlaků na trati 185
podle návazností na vlaky, které jezdí na tratích 180, 183 a 190. Odchylky budou 
pouze minutové (kromě vlaků 17510 a 17501, viz níže).

• Osobní vlak Os 17510 pojede o víkendech a svátcích z Horažďovic předm. o 7 minut 
později, tj. až v 13:18, do Klatov přijede naopak o 7 minut dříve (v 14:35). Důvodem je
skutečnost, že na trase spoje nebude potřeba křižovat.

• Vlak Os 17501 nově pojede o 16 minut později, tj. z Klatov ve 4:37.
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