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Pravidelné změny jízdních řádů veřejné linkové
osobní dopravy vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR

neděle 13. prosince 2020 - celostátní termín změn vnitrostátních jízdních řádů, především vlaků
neděle 7. března 2021 - termín změn vnitrostátních jízdních řádů
neděle 13. června 2021 - plánovaná změna železničního jízdního řádu
neděle 29. srpna 2021 - termín změn vnitrostátních jízdních řádů
neděle 12. prosince 2021 - celostátní termín změn vnitrostátních jízdních řádů, především vlaků



Jihočeského kraje spojují linky 
370 210 ČSAD České Budějovice 
a 340 671 ČSAD Jindřichův 
Hradec. Druhá z nich projíždí 
zimní krajinou.

Západní a východní cíp



Regionova mířící na lince
PID S88 do Dobříše
nedaleko Nové Vsi pod Pleší.



Dvojice městských linek
ve Frýdku-Místku v zastávce
u železniční stanice.



Přívoz u Lužce nad Vltavou
již brzy nahradí lávka.
Zatím zajišťuje poetické spojení 
k vesničce Bukol.



Linka ODIS 880 jedoucí do 
Staré Vsi opouští autobusové 
stanoviště v Rýmařově.



Napaječ číslo 200 spojuje
v několikaminutovém intervalu 
pražské sídliště Bohnice
se stanicí metra Kobylisy.



Souprava tramvají T6A5
klesá zasněženou tratí
z pražských Řep ke Smíchovu.
Na snímku přijíždí
na zastávku Hlušičkova.



V rámci subdodávek v Praze 
jezdí také dopravce Aranea,
jako zde na lince 209
poblíž Hájku. 



Linka PID 672 spojuje Zvoli
s vlakem ve Vraném nad Vltavou, 
zde za zvolským hřbitovem.



Pražská linka 110, kterou
i po výběrovém řízení
provozuje formou subdodávky 
Jaroslav Štěpánek,
se blíží k Třeboradicům.

Termín změn JŘ veřejné
vnitrostátní linkové dopravy



Mikrobus na lince SID E33
z Vlašimi do Dolních Kralovic
u zastávky ve vesnici Studený.



Expresní linka společnosti Arriva 
z Teplic do Prahy odbavuje 
cestující v zastávce Pražská.



Nejdelší spoje na lince PID 313 
jezdí z pražského Radotína
až do Černošic. Jeden z nich 
právě projíždí Chotčí.



Trolejbus linky 12 na náměstí 
Republiky v Pardubicích,
v pozadí s kostelem
sv. Bartoloměje.



Areál pražského letiště právě 
objíždí linka 100 ze Zličína, 
směřujíc k hlavním terminálům.



Na páteřní lince IDSOK 246
ze Šumperka přes Zábřeh
a Mohelnici do Loštic potkáte 
většinou nejnovější autobusy.



V posledních letech sází
České Budějovice na parciální 
trolejbusy.  Ty jezdí i na lince 9
do Českého Vrbného.



Jeden z mála víkendových spojů 
na lince IDSOK 276 se blíží
jarní krajinou k obci Krchleby.



Kolem sadů v okolí Lhenic 
projíždí linka 380 510 z Vodňan.



Regionova na trati 175
z Rokycan do Nezvěstic mezi 
zastávkami Lipnice a Kornatice.



Jeden z mála 15metrových 
autobusů v Olomouckém kraji 
projíždí olomouckým 
přednádražím na lince
IDSOK 364 ze Štěpánova.



Linka 700 026 do Králík projíždí 
kolem nádraží ve Štítech,
kam už se vlakem kvůli hranici 
krajů nesvezete.



Jediný spoj linky IDSOK 212 
jedoucí v trase ze Šumperka
až do Zábřeha projíždí
pod zříceninou hradu Brníčko.



Linka IREDO 932 z Vysokého 
Mýta do České Třebové 
zastavuje v náhradní zastávce
ve Sloupnici, předjížděna vozem 
mimo pravidelnou linku.

Termín změn JŘ veřejné
vnitrostátní linkové dopravy



Tramvajová linka 20 klesá
z pražského Zlíchova
k zastávce Lihovar.



Karosa dopravce Zlatovánek 
vyráží z Litomyšle
na zastávkovou linku do Poličky.



Vlak tažený lokomotivou
Velký bejček, z České Třebové
do Hanušovic jede
údolím Tiché Orlice
v Dolních Libchavách.



Cyklobus navazujcí v Příbrami 
na vlak Cyklo Brdy z Prahy
ve své konečné zastávce Míšov.



Jediná úzkorozchodná 
tramvajová trať v ČR
zatím propojuje Liberec
s Jabloncem nad Nisou.
Jezdí zde linka 11.



Linka 2 MHD Klatovy
v podání plzeňského ČSAD.
Od června 2020 přepravu 
zajišťuje Klatovská dopravní.



Rychlíková souprava
na osobním vlaku po trati 024
z Lichkova do Ústí nad Orlicí.
Od konce r. 2019 na trati jezdí 
Leo express.



SOR na lince 600 980
z Havlíčkova Brodu do Polné
na objízdné trase
nedaleko vesnice Mírovka.



Jedna z posledních jízd
linky Šumperk - Ostrava
pod taktovkou Arrivy.  V září
roku 2019 došlo ke kontroverzní 
změně dopravce.



V Liberci potkáte řadu ojetin
z jiných koutů republiky.
Snímek zvěčňuje jeden
z původně zlínských autobusů
na lince 12.



Pražská historická linka 41 
neobvykle s tramvají Tatra T1.

Termín změn JŘ veřejné 
vnitrostátní linkové dopravy



Mikrobus na lince IREDO 806 
ze Svitav do Lukové
v Anenenské Studánce.



Předváděcí hybridní Solaris 
brázdil ulice Prahy v létě 2019. 
Zde byl zachycen na lince 199.



Pražská integrovaná doprava
- vlakem do Berouna
i busem do Mníšku na jednu
papírovou i digitální jízdenku.



V ranních hodinách linka 
IDSOK 215 do Šumperka 
překonává přejezd na objízdné 
trase v Petrové nad Desnou.



Páteř českobudějovické MHD 
zajišťuje celkem 6 linek,
z toho 4 trolejbusové.
Jedna z nich nese číslo 9.



Testovací provoz
městského autobusu
s alternativním pohonem
na lázeňské lince v Jeseníku.



V říjnu se do Českých Budějovic 
podívalo předváděcí hybridní 
Volvo. Nakonec ho tamní 
dopravní podnik odkoupil.



I v Českých Budějovicích 
nalezneme celou řadu věží,
jak ukazuje tento stímek
od nemocnice s linkou 15.



Jihočeskou zajímavostí je linka 
320 918 propojující Rudolfov
a přilehlé obce. Její provoz 
financují výhradně obce.



Spoj regionální linky do Lačnova 
vyráží z centra Vsetína.



Náhradní doprava za osobní vlak 
v úseku Šumperk - Uničov.



Při modernizaci tramvajové
trati k ZOO v Liberci byla 
nasazena náhradní linka X3.



Osobní vlak nachystaný
k odjezdu ze vsetínského 
nádraží do Bylnice.
Zadní část soupravy končila
v přihranční Horní Lidči.



Linka 17 frýdeckomístecké MHD 
se blíží k nádraží v Lískovci.



Na některé jihočeské vlaky jsou 
vypravovány také elektrické 
Regiopantery. Příkladem
jsou osobní vlaky z Českých 
Budějovic do Strakonic.

Termín změn JŘ veřejné 
vnitrostátní linkové dopravy



Přímé spojení z Unhoště
na Hradčanskou je již minulostí. 
Autobusy ustoupily kolonám aut. 
Bývalá linka SID A32 v Unhošti.



Tramvaj 14T na pražské lince 3 
z Braníka do Kobylis
na Palackého náměstí.



Linky ODIS 878 do Rýmařova
a 862 do Bruntálu odvážejí 
lyžaře z Karlova pod Pradědem.






