ZMĚNY JŘ K 28. 1. 2018
 780400 Prostějov – Lutín – Olomouc


Jízdní řád prošel kompletní revizí, která by jej měla co nejvíce přiblížit ke stavu před 1.
1. 2018. Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna jízdního řádu týká jejich
spojení.

 780401 Prostějov – Čelechovice na Hané – Lutín




Spoje 7, 10 a 28 byly uspíšeny.
Spoj 16 byl opožděn.
Vznikly nové spoje 105, 107, 110 a 112.

 780403 Prostějov – Dub n. M. – Přerov



Spoj 2 byl opožděn.
Spoj 4 byl uspíšen.

 780404 Prostějov – Tovačov – Přerov



Spoj 1 byl opožděn.
Vznikly nové spoje 15 a 16.

 780405 Prostějov – Tovačov – Oplocany – Kojetín




U spoje 2 byl realizován časový posun z důvodu návaznosti na 920501/2 v Tovačově.
U spoje 8 byla upravena jízdní doba.
Spoj 24 byl zrušen.

 780406 Otaslavice – Nezamyslice


Spoj 4 byl uspíšen.

 780408 Prostějov – Otaslavice – Podivice



Spoj 16 byl uspíšen.
Spoj 24 byl opožděn, čeká na 780406/11.

 780410 Prostějov – Určice – Kobylničky


U spoje 4 a 8 byla upravena jízdní doba, přidána zastávka Dětkovice.

 780442 Raková u Konice – Pěnčín – Olomouc




Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Kosmonautů a Olomouc, Fibichova.
Uvedené zastávky obsluhují spoje: 3, 7, 9, 18 a 207.
U spoje 10 s odjezdem z Olomouce, aut. nádr. v 16.00 hod. byla upravena jízdní doba
v průběhu spoje. Příjezd do Rakové je v 17:15 hod.

 780931 Prostějov-Kojetín-Zlín


Spoj 7 uspíšen o 5 minut

 780932 Prostějov-Čelčice-Němčice n.Hanou-Dřínov






Spoje 3 byl opožděn o 2 minuty.
U spoje 21 byla upravena jízdní doba, byla přidána zastávka Čelčice, žel. st..
U spoje 5 byla zastávka Skalka nahrazena zastávkou Sklaka,lázně.
Spoj 24 byl opožděn o 5 minut pro přestup z 780931/5 v Čelčicích.
Návazný spoj 23 byl opožděn.

 780933 Prostějov-Výšovice-Němčice n.Hanou-Dřínov


Spoj 25 byl posílen z Němčic,žel. st. kvůli přepravě žáků.

 780934 Prostějov-Nezamyslice-Osíčany-Uhřice




Spoj 8 byl zrušen.
Spoj 5 vyjíždí z Nezamyslic, uspíšeno přistavení pro školní spoj z obce KováloviceOsíčany
Školní spoj 10 uspíšen o 18 minut.

 890302 Litovel – Olomouc





Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
všechny spoje jedoucí z hlavního nádraží ČD na autobusové nádraží a z autobusového
nádraží na hlavní nádraží ČD.
U spojů 28, 44 a 47 byla upravena jízdní doba spoje.
Spoj 67 s odjezdem z Litovle v 17:00 hod. opožděn o 10 minut na odjezd v 17:10 hod.

 890303 Litovel – Bouzov


Poznámka o čekání u spoje 17 s odjezdem z Litovle, aut.st. v 16:10 hod. byla přesunuta
na zastávku Litovel, Palackého.

 890341 Olomouc-Dolany-Jívová


Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
vybrané spoje.

 890364 Uničov-Štěpánov-Olomouc



Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
vybrané spoje.

 890921 Olomouc-Šternberk-Bruntál-Rýmařov


Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
vybrané spoje.

 891302 Litovel – Olomouc


Linka byla nahrazena linkou 891392.

 891340 Olomouc – Dolany – Bělkovice – Lašťany





Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
všechny spoje jedoucí z hlavního nádraží ČD na autobusové nádraží a z autobusového
nádraží na hlavní nádraží ČD.
Spoj 326 s odjezdem z Lašťan v 15:50 hod. byl prodloužen na zastávku Olomouc,
aut.nádr. – příjezd v 16:23 hod.
Spoj 353 nově vyjíždí ze zastávky Olomouc, aut.nádr. v 16:25 hod.

 891341 Olomouc – Dolany – Jívová







Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
všechny spoje jedoucí z hlavního nádraží na autobusové nádraží a z autobusového
nádraží na hlavní nádraží.
U spoje 12 byla upravena jízdní doba.
U spoje 309 byla upravena jízdní doba.
Spoj 320 je ukončen na hlavním nádraží.
Spoj 323 vyjíždí z hlavního nádraží.

 891343 Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky






Všechny spoje zajíždí na hlavní nádraží, případně z hlavního nádraží vyjíždí. Linka
neobsluhuje zastávku Olomouc, aut. nádr.
Spoj 3 byl uspíšen.
U spojů 4, 10, 18, 23 a 34 byla upravena jízdní doba v průběhu spoje.
Spoj 5 byl uspíšen o 3 minuty.
Spoj 8 byl uspíšen o 5 minut.

 891347 Olomouc – Doloplazy – Tršice





Všechny spoje zajíždí na hlavní nádraží, případně z hlavního nádraží vyjíždí. Linka
neobsluhuje zastávku Olomouc, aut. nádr.
U spojů 3 a 6 byla upravena jízdní doba v průběhu spoje.
Spoj 8 bude provozován pouze ve dnech školního vyučování.
Spoj 9 bude provozován pouze ve dnech školního vyučování






Spoj 21 byl opožděn o 10 minut.
Spoj 24 byl opožděn o 5 minut.
Nový spoj 88 s odjezdem z hlavního nádraží ČD v 5:50 hod. provozován pouze ve dnech
školních prázdnin.
Nový spoj 99 bude provozován pouze ve dnech školních prázdnin.

 891364 Uničov – Štěpánov – Olomouc





Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
všechny spoje jedoucí z hlavního nádraží na autobusové nádraží a z autobusového
nádraží na hlavní nádraží.
U spoje 317 byla upravena jízdní doba v průběhu spoje.
Spoj 348 s odjezdem z Tržnice v 16:15 hod. byl opožděn o 5 minut na odjezd v 16:20
hod.

 891370 Olomouc-Lutín-Slatinice



Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
vybrané spoje.
Úpravou prošly také některé ranní a odpolední spoje.

 891375 Olomouc-Vilémov-Bílsko-Loučka


Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
vybrané spoje.

 891377 Olomouc-Náměšť na Hané-Olbramice


Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Na zastávce zastavují
vybrané spoje.

 891392 Litovel – Olomouc





Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova a Olomouc,Kosmonautů. Na
zastávce zastavují všechny spoje jedoucí z hlavního nádraží ČD na autobusové nádraží
a z autobusového nádraží na hlavní nádraží ČD.
Linka vznikla přečíslováním linky 891302 - spojů jedoucích do Hynkova.
Ranní spoj posunut na 5:40 z Hynkova a protažen na zastávku Kosmonautů.
Odpoledne spoj v 15:00 z autobusového nádraží posunut na 15:10 a následující spoje
také s drobnou časovou úpravou.

 891400 Prostějov – Lutín – Olomouc


Jízdní řád prošel kompletní revizí, která by jej měla co nejvíce přiblížit ke stavu před 1.
1. 2018. Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna jízdního řádu týká jejich
spojení.

 920403 Prostějov – Dub nad Moravou – Přerov





Spoj 36 opožděn o 15 minut, upravena jízdní doba spoje.
Spoj 37 uspíšen o 20 minut, upravena jízdní doba spoje.
Zrušen spoj 39 a 40.
Spoj 38 opožděn o 40 minut.

 920500 Kojetín – Tovačov – Olomouc





Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, Fibichova. Uvedenou zastávku
obsluhují spoje: 3, 201, 37, 215, 216 a 42.
Jízdní řád prošel kompletní revizí, která by jej měla co nejvíce přiblížit ke stavu před 1.
1. 2018. Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna jízdního řádu týká jejich
spojení.
Na linku byly přidány původní posilové spoje, navíc budou dle plánu nasazena
vysokokapacitní vozidla, která by měla vyřešit problém s přetížením spojů. Omlouváme
se za způsobené kapacitní problémy, vysokokapacitní vozidla měla zpoždění z výroby.

 920501 Přerov – Tovačov – Kojetín
















Byly přidány nové spoje: 40, 41, 42, 43 v úseku Tovačov,,aut.st. a Tovačov,,Dopravní
stavby
Byl přidán nový spoj 50 z Tovačova do Přerova.
Spoj 2 byl opožděn o 10 minut v úseku Lobodice–Tovačov; spoj dále odjíždí z Tovačova
4:45 a byla upravena jeho jízdní doba v úseku Tovačov – Přerov ve smyslu opoždění o
5 minut.
Spoj 6 byl opožděn o 20 minut, upravena byla také jeho jízdní doba.
Spoje 7 a 13 byly uspíšeny o 5 minut, prodloužila se také jejich jízdní doba.
Spoj 8 byl uspíšen o 10 minut.
U spojů 10, 27 a 227 došlo k úpravě jízdní doby.
Spoj 11 byl zkrácen po zastávku Lobodice,točna.
Spoj 14 byl uspíšen o 51 minut a začíná v zastávce Lobodice,točna.
Spoj 19 neobslouží zastávku Tovačov,,Dopravní stavby a má příjezd 14:57 do zastávky
Tovačov,aut.st. Odjezd spoje 19 ze zastávky Tovačov,aut.st. zůstává na 15:03.
Spoj 29 byl uspíšen o 15 minut.
Spoj 200 byl v úseku Tovačov – Přerov opožděn o 5 minut, byla upravena jeho jízdní
doba a nově zastavuje na zastávce Přerov,rozc. k letišti.
Spoje 205 a 210 byly uspíšeny o 25 minut.
Spoj 216 byl uspíšen o 5 minut.

 920503 Přerov – Soběchleby – Horní Nětčice



Spoj 5 byl opožděn o 5 minut.
Spoj 8 byl opožděn o 10 minut.

 920511 Přerov – Dluhonice – Krčmaň


Spoj 203 uspíšen o 10 minut, upravena jízdní doba spoje




920511/10 změna trasy spoje, upravena jízdní doba, spoj zastaví na zastávce
Přerov,Velká Dlážka
920511/nový školní spoj 31 a 36 přes Brodek u Přerova.

 920512 Přerov – Olomouc


Do trasy linky byla doplněna zastávka Olomouc, aut. nádr. podchod a Olomuc,hl.n.
Uvedené zastávky obsluhují všechny spoje končící nebo začínající v Olomouci.

 920513 Přerov – Kokory – Tršice




U spoje 45 byla upravena jízdní doba spoje.
Spoj 202 byl opožděn o 10 minut.
Spoj 204 byl opožděn o 5 minut.

 920515 Přerov – Velký Újezd – Kozlov




Spoj 1 byl uspíšen o 10 minut, upravena jízdní doba spoje.
Vytvořen nový spoj 219.
Spoj 5 uspíšen o 5 minut, prodloužena jízdní doba kvůli návaznosti ve Velkém Újezdu.

 920517 Lipník n.B. – Osek n.Bečvou – Veselíčko – Lazníky


Vytvořen nový spoj 13.

 920518 Lipník n.B. – Sušice – Přerov



Spoj 9 byl opožděn o 10 minut.
Spoj 5 přetrasován přes Radslavice, upravena jízdní doba spoje.

 920521 Lipník n.B. – Jezernice – Hranice



Spoje 2, 8, 9 a 10 zastaví na zastávce Hranice,pošta.
Omlouváme se všem cestujícím, z kapacitních důvodů již nebylo možné na vybrané
spoje této linky přidat zastávku Tř. 1. Máje a Šromotovo nám. Tato změna proběhne
hned v další vlně změn. Děkujeme za pochopení.

 920522 Lipník n.Bečvou – Týn n.Bečvou – Pavlovice u Přerova – Přerov



Nový spoj 32 z Hlinska přes Týn nad Bečvou do Lipníku nad Bečvou, upravena jízdní
doba spoje
Spoj 200 uspíšen o 35 minut.

 920531 Hranice – Drahotuše – Podhoří – Středolesí


Změna na lince 920531 se týká spojů 18, 21, 22 a 26, které byly buď uspíšeny, nebo
naopak opožděny o několik minut. Upravena byla také jízdní doba těchto spojů.

 920535 Hranice – Bělotín – Hustopeče n. Bečvou






Změna na lince 920535 se týká doplnění zastávek Hranice,Slávie; Hranice,gymnázium
a Hranice,Tř. 1.máje do trasy jednotlivých spojů. Na zastávkách zastavují všechny spoje
jedoucí ze zastávky Hranice,aut.st. nebo dojíždějící do zastávky Hranice,aut.st.
Další změny se týkají spojů 1, 25, 29, 31, 40, 42, 207 a 209. Na těchto spojích došlo
k uspíšení, opoždění, úpravám jízdních dob spojů nebo prodloužení trasy spoje.
Spoje 205 a 206 byly zrušeny.
Spoje 44 a 46 jsou nové.

 920536 Skalička – Hranice – Milotice n. Bečvou


Do trasy linky byla doplněna zastávka Hranice,Slávie. Uvedenou zastávku obslouží
všechny spoje jedoucí ze zastávky Hranice,aut.st. nebo dojíždějící do zastávky
Hranice,aut.st.

 920537 Hranice – Ústí – Všechovice



Do trasy linky byly doplněny zastávky Všechovice,U Juhyně a Provodovice,rozc.
Uvedené zastávky obslouží spoje: 7, 10 a 13.
Spoj 22 je opožděn o 10 minut.

 920538 Hranice – Všechovice – Horní Újezd



Spoj 19 byl uspíšen o 50 minut.
spoj 6 byl opožděn o 8 minut.



Omlouváme se všem cestujícím, z kapacitních důvodů již nebylo možné na vybrané
spoje této linky přidat zastávku Slávie. Tato změna proběhne hned v další vlně změn.
Děkujeme za pochopení.

 920539 Hranice – Rakov – Soběchleby






Změna na lince 920539 se týká doplnění zastávek Hranice,Čs.armády; Hranice,Tř.
1.máje do trasy jednotlivých spojů. Uvedené zastávky obslouží všechny spoje jedoucí
ze zastávky Hranice,aut.st. nebo dojíždějící do zastávky Hranice,aut.st.
Spoj 37 je ukončen v Opatovicích a zároveň opožděn.
Spoj 44 vyjíždí z Opatovic a je opožděn.
Spoj 12 je opožděn o 10 minut.

 920928 Hranice – Partutovice – Spálov


Spoj 5 odjíždí ze zastávky Potštát,Lipná,točna v 6:43 a čeká zde maximálně 5 minut na
spoj 920533/20.

 920930 Přerov – Hranice – Opava




Spoj 13 je opožděn o 30 minut.
Spoj 14 odjíždí ze zastávky Hranice,aut.st. v 7:05.

 920940 Přerov – Chropyně – Kojetín – Stříbrnice


Jízdní řád prošel kompletní revizí, která by jej měla co nejvíce přiblížit ke stavu před 1.
1. 2018. Řada spojů byla opožděna nebo uspíšena, v některých případech byla
upravena trasa spoje nebo jízdní doba. Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se
změna jízdního řádu týká jejich spojení.

 920949 Hranice – Kelč – Dolní Těšice




Do trasy linky byly doplněny zastávky Hranice,Tř.1.máje a Hranice, Čs.armády.
Uvedené zastávky obslouží všechny spoje jedoucí ze zastávky Hranice,aut.st. nebo
dojíždějící do zastávky Hranice,aut.st.
Spoje 329, 319, 310, 330, 232 pojedou i 17. 11. 2018.

 930202 Šumperk – Ruda nad Moravou






Spoj 5 uspíšen o 80 minut.
Spoj 6 uspíšen o 90 minut.
Spoje 201 a 202 jedou pouze v sobotu.
Spoj 203 uspíšen o 20 minut, jede v soboty, neděle a svátky.
Spoj 204 jede v soboty, neděle a svátky.

 930203 Šumperk – Sudkov – Leština – Brníčko – Dlouhomilov


Jízdní řád prošel kompletní revizí, prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna
jízdního řádu týká jejich spojení.

 930205 Šumperk – Nový Malín – Oskava


U spoje 6 byla upravena jízdní doba v úseku Mladoňov – Nový Malín.

 930206 Šumperk – Olšany – Bušín – Štíty







Spoj 7 byl uspíšen o 2 minuty, byla upravena i jízdní doba.
U spoje 19 proběhla úprava jízdní doby.
U spoje 17 proběhla úprava jízdní doby, spoj jede přes Bohutín.
Spoj 201 jede mimo EPCOS.
Spoj 13 je opožděn o 20 minut a jede přes Jakubovice.
Byly přidány spoje 29 a 36.

 930207 Šumperk – Vyšehoří – Postřelmov – Zábřeh



Spoj 2 byl uspíšen o 10 minut.
Spoj 6 byl opožděn o 10 minut, upravena byla i jízdní doba.



Spoj 202 byl uspíšen o 20 minut.

 930209 Šumperk – Hanušovice


Spoj 3 byl uspíšen o 10 minut.

 930210 Šumperk - Vikýřovice – Rejchartice


Spoj 4 jede přes Vikýřovice.

 930212 Šumperk – Hrabišín – Brníčko – Leština – Dlouhomilov


Jízdní řád prošel kompletní revizí, prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna
jízdního řádu týká jejich spojení.

 930220 Šumperk – Jindřichov – Branná – Hanušovice



Spoj 6 byl uspíšen o 10 minut.
Spoj 11 byl uspíšen o 10 minut.

 930230 Staré Město – Branná


Spoj 3 byl uspíšen o 10 minut.

 930246 Zábřeh – Šumperk


Byly přidány spoje 127, 128, 129, 130, 131, 132 a 133.

 930280 Šumperk – Zábřeh


U řady spojů linky 930280 byla upravena jízdní doba, případně byly uspíšeny nebo
opožděny. Jízdní řád prošel kompletní revizí, prosíme cestující, aby si zkontrolovali,
zda se změna jízdního řádu týká jejich spojení.

 932207 Šumperk – Vyšehoří – Postřelmov – Zábřeh


Spoj 202 byl uspíšen o 20 minut.

 932246 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk




Spoje 111 a 108 byly zrušeny.
Upraveny spoje 101 a 102.
Spoj 103 byl opožděn o 6 minut.

 932271 Zábřeh – Lesnice – Rohle – Kamenná – Úsov



U spoje 2 byla upravena jízdní doba.
Spoje 9, 11, 13 a 15 byly uspíšeny o 5 minut, proběhla úprava jízdních dob.

 932272 Zábřeh – Úsov – Klopina – Rohle – Uničov



Spoj 18 byl uspíšen o 16 minut.
Spoj 14 zajíždí do zastávky Troubelice,sídliště.

 932273 Zábřeh – Písařov – Štíty – Červená Voda – Králíky


Spoj 11 jede přes Chromeč.

 932276 Hněvkov – Zábřeh – Jestřebí – Maletín – Hynčina






Spoj 11 prodloužen do zastávky Zábřeh,Olomoucká.
Spoj 201 opožděn o 30 minut.
Spoje 203, 204, 206 a 208 byly opožděny o 50 minut.
Spoj 204 pojede už ze zastávky Zábřeh.Olomoucká.
Spoj 12 byl opožděn o 3 minuty.

 932277 Zábřeh – Kosov – Hoštejn – Hynčina



Spoj 12 byl prodloužen do Zábřeh,žel.st.
Spoj 15 byl uspíšen o 6 minut.

 932286 Zábřeh – Olšany – Zborov – Štíty



Byl přidán nový spoj 18 a 21.
Spoj 11 byl opožděn o 20 minut.

 932287 Zábřeh – Jedlí – Cotkytle – Štíty



Spoj 5 začíná v zastávce Zábřeh,aut.st. 7:03 a končí 7:17 v zastávce Svébohov,obchod.
Spoj 8 je upraven.

 933244 Mohelnice – Loštice – Bílá Lhota – Litovel




Byl přidán spoj 21, 22, 23 a 24.
Spoj 2 byl uspíšen o 3 min a byla upravena jízdní doba.
Spoj 16 byl uspíšen o 5 min.

 933246 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk


Spoj 15 zajíždí až na zastávku Šumperk, EPCOS.

 933250 Mohelnice – Moravičany – Bílá Lhota


Spoj 1 je opožděn o 10 minut.

 950112 Jeseník – Jeseník,Lázně



Spoje 5 a 6 byly opožděny o 15 minut.
Spoje 13, 15, 17 a 27 byly opožděny o 10 minut.

 950113 Jeseník – Lipová-lázně - Ostružná





Spoj 7 a 10 byly opožděny o 5 minut
Spoj 9 byl opožděn o 4 minuty.
Spoj 1 je veden opačným směrem než stávající spoj 2.
Nový spoj 11.

 950115 Jeseník – Nová Ves – Velké Kunětice




U spoje 18 byla upravena jízdní doba.
Spoj 6 byl uspíšen o 5 minut.
Spoj 202 byl uspíšen o 7 minut.

 950116 Zlaté Hory – Mikulovice – Jeseník – Lipová-lázně




Jízdní řád prošel kompletní revizí, Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna
jízdního řádu týká jejich spojení.
Byly přidány nové spoje: 48, 225, 227, 228, 229, 230.
Spoj 215 jede jen v neděle a svátky.

 950117 Jeseník – Bernartice – Javorník



Spoje 1 a 10 byly uspíšeny o 5 minut
Spoj 12 byl opožděn o 10 minut.

 950118 Jeseník – Žulová – Vidnava






Spoj 4 byl opožděn a dále upraven.
Spoj 10 byl uspíšen o 5 minut, byla upravena také jízdní doba.
Byl přidán spoj 14, 16 a 19.
Spoj 5 byl opožděn o 10 minut.
Spoje 205 a 206 byly uspíšeny o 15 minut.

 950120 Jeseník – Javorník – Bílá Voda






Trasa spoje 9 byla prodloužena.
Byl přidán spoj 38.
Spoj 14 a 31 byly opožděny.
U spoje 12, 25 a 201 byla upravena jízdní doba.
Spoj 210 byl uspíšen o 10 minut.

 950121 Jeseník – Písečná – Žulová








Spoj 5 byl uspíšen.
Spoj 6 byl prodloužen do Jeseníku.
Spoj 8 byl opožděn o 30 minut a jede vždy v pracovní dny.
Spoj 35 byl prodloužen a opožděn.
Spoj 210 byl uspíšen o 15 minut.
950121/23,25 úprava JD.

 950126 Jeseník – Vojtovice – Žulová – Vidnava





Spoj 14 ukončen 7:24 na zast. Žulová,aut.st.
Spoj 47 zrušen.
U spoje 23 upravena jízdní doba.
U většiny spojů byla prodloužena jízdní doba.

