
Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 

 

Stručný přehled 

- Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept 

zahrnující vlaky Nezamyslice – Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu (dopoledne 

2hod) doplněné ve špičkách pracovních dnů o 4 páry osobních vlaků (Zábřeh –) 

Šumperk – Velké Losiny a 2 páry vlaků (Zábřeh –) Šumperk – Sobotín. Dopravce České 

dráhy převezme dopravní výkony na Železnici Desná od dopravce ARRIVA MORAVA. 

Využívána budou vozidla RegioPanter a klasická souprava lokomotiva + 3 vagony, ve 

výjimečných případech motorové vozy. Počty, časové polohy a vedení přímých vlaků na 

trati Šumperk – Velké Losiny – Kouty nad Desnou odpovídají projektu Elektrizace 

Železnice Desná, který byl realizován v roce 2015 za téměř půl miliardy Kč investorem, 

tj. Svazkem obcí údolí Desné, z dotací OPD a SFDI. 

- Obce Velké Losiny, Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou budou mít spojení 

s Olomoucí 1x za hodinu (přímo), ve špičkách 2x za hodinu (spojení s přestupem 

v Zábřehu na expresy nebo v Šumperku na rychlíky). Mimo špičky budou proloženy se 

spoji linky Jeseník – Šumperk, která bude mít přestupní vazby na rychlíky v Šumperku. 

Rychlíky budou mít přestupní vazby v Zábřehu na expresy směr/ze směru Praha. 

- Díky spolupráci s Ministerstvem dopravy dojde k výraznému zlepšení spojení z Lipníku 

nad Bečvou celodenně  

o do Olomouce a Prahy (přímé vlaky),  

o do Brna (nově přestup mezi osobními vlaky a rychlíky v Přerově), 

o do Ostravy (přestup mezi expresem a rychlíkem v Hranicích). 

- V Července budou vytvořeny přestupní vazby mezi expresy Praha – Vsetín – Žilina 

a osobními vlaky Červenka – Prostějov, čímž dojde ke zkrácení cestovní doby mezi 

Litovlí a Olomoucí na polovinu (nově 25 minut). 

- Na trati Olomouc – Uničov – Šumperk budou přidány další vlaky a budou odstraněna 

prázdninová omezení jízdy vybraných vlaků 

- Díky rekonstrukci tratě mezi Bludovem a Jeseníkem budou v Bludově vytvořeny 

celodenně přestupní vazby mezi osobními vlaky Nezamyslice – Kouty nad Desnou 

a Šumperk – Hanušovice – Jeseník. Cestující z obcí jako Bohdíkov či Bohutín tak 

získají spojení s Olomoucí cca ve 2hod intervalu s cestovní dobou 55-60 minut 

- úprava omezení jízdy některých vlaků v období svátků Vánočních – vybrané vlaky, které 

nejely v tomto období loňského roku, letos pojedou 

 

Výrazné zkrácení cestovních dob regionální dopravou, např.: 

- Velké Losiny – Olomouc nově přímo za 73 minut každou hodinu (dopoledne každé 2 

hodiny) 

- Bohutín – Olomouc nově za 55-60 minut každé 2 hodiny 

 

 



Podrobnější přehled 

Trať 017 Dzbel – Česká Třebová 

- Beze změn 

 

Trať 024 Ústí nad Orlicí – Štíty 

- Beze změn 

 

Trať 025 Hanušovice – Dolní Lipka 

- Beze změn 

 

Trať 270: Olomouc – Zábřeh na Moravě 

- Os 3700 Olomouc 4.34 – Šumperk 5.27 nejede v neděli a svátek. 

- Os 3750 Olomouc 19.32 – Mohelnice 19:58 – Zábřeh na Moravě 20.08 – Šumperk 

20.27- Kouty nad Desnou 21.07 jede nově i v soboty, neděle a svátky, tj. denně. 

- Os 3754 Olomouc 23.07 – Mohelnice 23.33 – Zábřeh na Moravě 23.43 – Šumperk 

23.59, jede nově jen v soboty. 

 

Trať 270: Olomouc – Přerov 

- Drobné minutové posuny dle dálkové dopravy. 

- Nový vlak v pracovní dny kromě zimních a letních školních prázdnin Olomouc 7:54 – 

Přerov 8:13 (– Vsetín). 

- Nově nepojede vlak Os 3205 v úseku Olomouc cca 12:58 – Přerov 13:17. 

- Vlak Os 3840 opožděn na odjezdu z Přerova, Přerov 4:40 – Olomouc 4:59, na přípoje 

v Olomouci na dálkovou dopravu. 

- Vlak Os 3330 opožděn na odjezdu z Přerova, Přerov 6:41 – Olomouc 7:01, na přípoj od 

vlaku Os 4032 Nezamyslice 6:07 – Přerov 6:37. 

 

Trať 270: Přerov – Hranice na Moravě – Suchdol nad Odrou 

- Díky spolupráci s Ministerstvem dopravy dojde k výraznému zlepšení spojení z Lipníku 

nad Bečvou celodenně  

o do Olomouce a Prahy (přímé vlaky),  

o do Brna (nově přestup mezi osobními vlaky a rychlíky v Přerově), 

o do Ostravy (přestup mezi expresem a rychlíkem v Hranicích). 

- Sjednocení časových poloh Os Přerov XX:26 – Hranice na Moravě XX:49, přestupní 

vazby od rychlíků z Brna v Přerově. 

- V pracovní dny kromě zimních a letních školních prázdnin pojede nově vlak Os 3331 

(Olomouc 6.01 – Přerov 6.20 -) Přerov 6.31 – Hranice na Moravě 6.55. 



- Os 3229 Přerov 10.26 – Hranice na Moravě 10.49 (–Vsetín) nově pojede Přerov – 

Hranice na Moravě denně, v pracovní dny mimo zimní školní prázdniny pokračuje směr 

Valašské Meziříčí a Vsetín. 

- Vlak Os 3232 Hranice na Moravě 10.58 – Přerov 11.20 pojede nově denně.  

- Vlak Os 3303 Přerov 5.01 – Bohumín 6.35 bude nově končit až v Bohumíně. 

- Vlak Os 3304 Bohumín 6.12 – Hranice na Moravě 7.13 bude nově výchozí z Bohumína. 

- Na přání Moravskoslezského kraje a dopravce jede Os 3301 Přerov 4.25 nově jen 

v pracovní dny kromě zimních školních prázdnin, vlak Os 3303 Přerov 5.01 jede nově 

denně. 

 

Trať 270: Zábřeh na Moravě – České Třebová 

- Beze změn 

 

Trať 271: Prostějov – Dzbel 

- Vlaky Os 24704 a 24707 Prostějov 6:35 – Dzbel 7:24, zpět Dzbel 7:35 – Prostějov 8:23 

pojedou i 21. a 22. 12., stejně tak vlaky Os 24718 a 24721 Prostějov 16:02 – Dzbel 

16:54, zpět Dzbel 17:05 – Prostějov 17:53 

 

Trať 273: Červenka – Prostějov 

- vlak Os 14056 Prostějov 4:04 – Červenka 5:21 bude uspíšen v průběhu trasy o 8-17 

minut kvůli přípoji v Července na rychlík směr Mohelnice, Zábřeh, Praha  

- vytvoření přípoje v Drahanovicích od vlaku Os 14056 na vlak Os 14002 Drahanovice 

4:37 – 5:21 Olomouc, příjezd do Olomouce v 5:21 

- zkrácení pobytu vlaků Os 13804, 14062, 14066, 14068, 14070, 14072, 14074, 14076, 

14078, 14059, 14065 a 14069 ve stanici Litovel předměstí o 10 minut s cílem navázat 

vlaky Rx směr z/do Olomouce  

- Zprovoznění nové železniční zastávky Červenka zastávka 

 

Trať 275: Olomouc – Drahanovice 

- zastávka Skrbeň nebude na znamení z důvodu zvýšené poptávky cestujících 

- zastávka Olomouc-Hejčín bude na znamení, cestující s úmyslem vystoupit stisknou 

tlačítka na znamení umístěných ve vlacích, cestující na zastávce s úmyslem nastoupit 

dají včas viditelné znamení 

- vlak Os 14002 odjede ze Senice na Hané o 4 minuty později, časy v ostatních 

zastávkách jsou stejné 

-  

Trať 280: Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí 

- Ve směru Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí sjednocena u většiny vlaků časová 

poloha Hranice na Moravě XX:50 – Valašské Meziříčí XX:21. Vlaky v opačném směru 



nejedou ve stejné minutě, protože byly upřednostněny přestupní vazby ve Valašském 

Meziříčí. Střednědobým cílem je dosáhnout jednotných minutových poloh, čemuž 

částečně přispějí právě probíhající výluky na trati. 

 

Trať 290: Olomouc – Uničov – Šumperk  

- V úseku Uničov – Šumperk jsou nově všechny zastávky na znamení. 

- Vlak Os 3625 v úseku Olomouc 5:20 – Uničov 6:20 pojede nově denně. 

- Nový vlak Os 3627 v úseku Olomouc 5:58 – Šternberk 6:18 – Uničov 6:50 pojede 

v tomto úseku nově v pracovní dny kromě letních a zimních prázdnin. Odpadne tak 

dlouhý pobyt vlaku v Uničově, nově bude jen 2 minuty. 

- Vlak Os 3629 Olomouc 7:47 – Uničov 8:31 – Šumperk 9:11 pojede nově v úseku Uničov 

– Šumperk denně.  

- Vlak Os 3685 Olomouc 15:56 – Uničov 16:31 – Šumperk 17:10 pojede nově také 

v pracovní dny o letních prázdninách. 

- Vlak Os 3687 Olomouc 16:56 – Uničov 17:31 – Šumperk 18:11 pojede nově v úseku 

Uničov – Šumperk v pracovní dny kromě letních a zimních prázdnin 

- V úseku Šumperk 5:38 – Uničov 6:21 vytvoří vlaky Os 3682 a Os 3624 nově společnou 

nabídku v pracovní dny kromě zimních školních prázdnin (rozšíření provozu o pracovní 

dny o letních prázdninách). 

- Nový vlak Os 3638 v úseku Šumperk 15:30 – Uničov 16:12, nově pojede v pracovní dny 

kromě letních a zimních prázdnin, z Uničova bude pokračovat do Olomouce na 17:17. 

 

Trať 291: Zábřeh na Moravě – Šumperk 

- Díky rekonstrukci tratě mezi Bludovem a Jeseníkem budou v Bludově vytvořeny 

celodenně přestupní vazby mezi osobními vlaky Nezamyslice – Kouty nad Desnou 

a Šumperk – Hanušovice – Jeseník. Cestující z obcí jako Bohdíkov či Bohutín tak 

získají spojení s Olomoucí cca ve 2hod intervalu s cestovní dobou 55-60 minut 

- Os 3700 Olomouc 4.34 – Šumperk 5.27 nejede v neděli a svátek. 

- Os 3750 Olomouc 19.32 – Mohelnice 19:58 – Zábřeh na Moravě 20.08 – Šumperk 

20.27- Kouty nad Desnou 21.07 jede nově i v soboty, neděle a svátky, tj. denně. 

- Os 3754 Olomouc 23.07 – Mohelnice 23.33 – Zábřeh na Moravě 23.43 – Šumperk 

23.59, jede nově jen v soboty. 

Součástí tratě jsou nově opět tratě Železnice Desná, tj. Šumperk – Kouty nad Desnou a 

Petrov nad Desnou – Sobotín. 

- Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept 

zahrnující vlaky Nezamyslice – Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu (dopoledne 

2hod) doplněné ve špičkách pracovních dnů o 4 páry osobních vlaků (Zábřeh –) 

Šumperk – Velké Losiny a 2 páry vlaků (Zábřeh –) Šumperk – Sobotín. Dopravce České 

dráhy převezme dopravní výkony na Železnici Desná od dopravce ARRIVA MORAVA. 

Využívána budou vozidla RegioPanter a klasická souprava lokomotiva + 3 vagony, ve 



výjimečných případech motorové vozy. Počty, časové polohy a vedení přímých vlaků na 

trati Šumperk – Velké Losiny – Kouty nad Desnou odpovídají projektu Elektrizace 

Železnice Desná, který byl realizován v roce 2015 za téměř půl miliardy Kč investorem, 

tj. Svazkem obcí údolí Desné, z dotací OPD a SFDI. 

- Obce Velké Losiny, Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou budou mít spojení 

s Olomoucí 1x za hodinu (přímo), ve špičkách 2x za hodinu (spojení s přestupem 

v Zábřehu na expresy nebo v Šumperku na rychlíky). Mimo špičky budou proloženy se 

spoji linky Jeseník – Šumperk, která bude mít přestupní vazby na rychlíky v Šumperku. 

Rychlíky budou mít přestupní vazby v Zábřehu na expresy směr/ze směru Praha.  

- V České republice se jedná o unikátní projekt a ojediněle četnou nabídku spojů na 

regionální trati: 17 párů spojů vedených denně, tj. včetně sobot, nedělí a svátků, 

v hodinovém intervalu (dopoledne dvouhodinovém) v elektrické trakci. V pracovní dny 

jsou navíc vedeny 4 páry vlaků v úseku Šumperk – Velké Losiny a 2 páry vlaků 

Šumperk – Sobotín. 

- Vlaky linky Nezamyslice – Olomouc – Šumperk – Kouty nad Desnou pojedou 

v následujících časových polohách: Šumperk – XX:28 – Petrov nad Desnou XX:38 – 

Kouty nad Desnou XX:06, zpět Kouty nad Desnou XX:48 – Petrov nad Desnou XX:17 – 

Šumperk XX:27. 

- Spojení Petrov – Sobotín zajistí kromě dvou párů vlaků jedoucích v pracovní dny kromě 

zimních prázdnin a letních sezónních spojů o sobotách, nedělích a svátcích ve větší 

míře autobusy, které budou mít zajištěnu přestupní vazbu v Petrově nad Desnou 

směrem do a ze Sobotína (Vernířovic, Rudoltic) odjezd v XX:42, příjezd XX:13. Kromě 

přípojných autobusových spojů jsou vedeny i další autobusové spoje přímo až do 

Šumperku. 

- Nové ranní spojení vlakem Os 13031 Kouty nad Desnou 4:12 – Petrov nad Desnou 

4:37 – Šumperk 4:47 a přestup na spěšný vlak Sp 1638 Šumperk 4:49 – Olomouc 5.48-

5.58 – Brno 7.45. V Zábřehu přípoj na vlak EN 442 do Prahy na 7.22. 

 

Trať 292: Šumperk – Hanušovice – Jeseník – Krnov  

- Díky rekonstrukci tratě mezi Bludovem a Jeseníkem budou v Bludově vytvořeny 

celodenně přestupní vazby mezi osobními vlaky Nezamyslice – Kouty nad Desnou 

a Šumperk – Hanušovice – Jeseník. Cestující z obcí jako Bohdíkov či Bohutín tak 

získají spojení s Olomoucí cca ve 2hod intervalu s cestovní dobou 55-60 minut 

- V návaznosti na dokončení revitalizace tratě drobné minutové posuny vlaků. 

- Vlaky Os 13640 Jeseník 9:35 – Ostružná 10:05 a Os 13641 Ostružná 10:15 – Jeseník 

10:43 pojedou v soboty od 24. 12. 2016 do 25. 2. 2017 a od 6. 5. do 30. 9. 2017, 25. 12 

– 30. 12. 2016 jedou denně. 

 

Trať 294: Hanušovice – Staré Město 

- Beze změn 

 

Trať 295: Lipová-lázně – Javorník 



- Beze změn 

 

Trať 297: Mikulovice – Zlaté Hory 

- Beze změn 

 

Trať 300: Přerov – Kojetín – Nezamyslice – Vyškov 

- Vlak Os 3330 pozdější odjezd z Přerova, Přerov 6:41 – Olomouc 7:01, posunut 

v Přerově na přípoj od vlaku Os 4032 Nezamyslice 6:07 – Přerov 6:37. 

 

Trať 301: Olomouc – Prostějov – Nezamyslice  

- Drobné minutové posuny dle dálkové dopravy. 

 

Trať 303: Kojetín – Valašské Meziříčí 

- Drobné minutové posuny dle dálkové dopravy. 

 

Trať 310: Olomouc – Moravský Beroun 

- Z důvodu podudržovanosti železniční dopravní cesty a tím omezené kapacity zrušena 

jízda vlaků Os 3558 Moravský Beroun 15:34 – Bruntál 15:44 a Os 3555 Domašov 15:20 

– Moravský Beroun 15:27. 

 

Trať 330 Přerov – Břeclav 

- Organizace SŽDC k 1. 12. 2016 nezveřejnila jízdní řády. Předpokládáme drobné 
minutové posuny dle dálkové dopravy. 


