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Vážené kolegyně a kolegové, 
 
dovolujeme si Vám zaslat prostřednictvím organizátora dopravy POVED návrhy jízdních řádů 
vlaků a autobusů ve Vaší oblasti. Věnujte prosím těmto návrhům velkou pozornost, 
prodiskutujte je se zastupiteli a s občany. Jízdní řády vycházejí z jízdních řádů 
odsouhlasených obcemi v 1. pololetí roku 2018 a budou platit od 15. prosince 2019. Již 
v těchto návrzích jsou schváleny některé změny, které jsou navrhovány ve prospěch 
cestujících. Snažíme se o co největší pohodlí při dopravě a při přestupu. Chceme také co 
nejvíce zkrátit dobu přepravy. 
 
Ve vlakové dopravě doplňujeme nové spoje – např. cestující ze Sušicka a Klatovska se 
dostanou ráno do Plzně v 7.30 před začátkem vyučování a zaměstnání v některých oblastech 
služeb.  
 
Část autobusových spojů bude směřovat na nový terminál – autobusové nádraží v Plzni na 
Borech. Na tomto terminálu budou autobusy dříve než nyní a cestující budou mít možnost 
pohodlného přestupu např. na tramvaj č. 4, která bude na trase po Plzni rychlejší než autobus. 
 
Snažíme se o co největší návaznost vlaků a autobusů. Autobusy budou směřovat  na nové 
nádražní terminály v Blovicích, Nepomuku, Přešticích a Nýřanech. 
 
Příští rok bude rokem změn v dopravě. Na červen připravujeme nový krajský tarif – 
jednorázovou přestupní jízdenku, kterou si cestující zakoupí Plzeňskou či bankovní kartou 
a bude moci na tuto jednu jízdenku jet vlakem, autobusem i městskou hromadnou dopravou.  
 
Všechny změny musíme včas a podrobně vysvětlit cestujícím. Proto Vás budu začátkem 
roku 2020 žádat o spolupráci při předání všech potřebným informací Vašim občanům. 
 
I při nejlepší vůli nelze zpracovat jízdní řády dokonale, proto uvítáme Vaše náměty 
a připomínky. Návrhy prosím zašlete nejdéle do 20. listopadu na emailovou adresu 
fenclm@poved.cz.  
 
Prosím také o shovívavost. Od prosince ještě nedojde k výraznému zlepšení kvality autobusů, 
dopravce bude stále používat stávající vozidla. Výrazný kvalitativní skok nastane až od 
14. června 2020, kdy na všechny linky vyjedou nové autobusy 4 velikostí společnosti ARRIVA 
v barvách Plzeňského kraje. 
 
 
 
S díky za velmi dobrou spolupráci  
 

 
 
Pavel Čížek 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy  


