Změny v jízdních řádech vlaků od 15. 12. 2019 – přehled hlavních
změn mezi Horní Břízou a Plzní
U většiny spojů dochází jen k minutovým úpravám v odjezdech vlaků.
Většina vlaků v sudou hodinu z Plzně hl.n. do Horní Břízy odjíždí nově v 16. minutu (tj. 6:16, 8:16,
10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16). V lichou hodinu odjíždí většinou tak jako doposud v 10. minutu
(tj. v 11:10, 13:10, 15:10., 17:10, 19:10 a ve 21:10).
Nově je zaveden v sobotu (jede také ve dnech 24. + 25. 12., 10. – 12. 4., 1. + 8. 5., 5. 7. a 27. 9.) vlak
z Plzně do Žihle s odjezdem z Plzně hl.n. ve 20:16.
První ranní vlak z Horní Břízy do Plzně odjíždí nově o 5 minut později, tj. z nádraží ve 4:39 a ze
zastávky ve 4:43.
Vlak před půl šestou ranní do Plzně jede nově denně (kromě 25. 12. a 1. 1.). Z nádraží odjíždí v 5:23 a
ze zastávky v 5:27.
Poslední večerní vlak do Plzně jede o 7 minut dříve. Z nádraží ve 20:22 a ze zastávky ve 20:26.

Změny v jízdních řádech autobusů od 15. 12. 2019 mezi Horní Břízou
a Plzní
Dle informací zveřejněných k 9. 12. 2019 nedochází k žádným podstatným změnám. Upraveny jsou
odjezdy některých spojů u linky 460800 Kralovice – Plzeň (např. ranní spoj z Horní Břízy rozcestí
odjíždí do Plzně v 6:24 a jede mimo Třemošnou po obchvatu; z Plzně CAN do Horní Břízy rozcestí
odjíždí spoje nově v 9:35, 10:35, 11:35). Nedělní spoj z Kralovic do Plzně, který jede přes Horní Břízu,
jede o 10 minut dříve (např. od žel. st. ve 20:08, z Horní Břízy „Na Návsi“ ve 20:13). U ostatních spojů
nedochází ke změnám nebo jen k drobným posunům v řádu několika minut.
Jízdní řády jsou v případě změn aktualizovány tak jako tradičně na webových stránkách města:
https://www.hornibriza.eu/obcan/infocentrum-pro-obcany-mesta/hromadna-doprava/jizdni-radyke-stazeni/
(Rychlá navigace – Jízdní řády ke stažení – odkaz v dolní části webových stránek města)

Výrazné změny v jízdních řádech autobusů vstoupí v platnost od 14. 6. 2020, kdy bude novým
autobusovým dopravcem v kraji společnost Arriva.
Předpokládaná podoba jízdních řádů platných od 14. 6. 2020 je na stránkách POVEDu:
https://www.poved.cz/cz/jizdni-rady-bus-okr-plzen-sever-a-rokycany-od-14-6-2020/
Spojení Horní Břízy a Plzně budou nově zajištovat linky:
440321 (zkráceně jen 321) Plzeň – Kralovice – Čistá
440322 (zkráceně jen 322) Plzeň – Horní Bříza – Dolní Bělá – Manětín – Žlutice
440334 (zkráceně jen 334) Plzeň, Nemocnice Lochotín – Horní Bělá

