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Karlovy Vary,  30. zá�í 2010 

�eské dráhy vypraví v rámci Karlovarského 
týdne festivalové vlaky do Lokte  

�eské dráhy jsou tradi�ním ú�astníkem tzv. Karlovarského týdne – festivalu 

cestovatelských film� a láze�ství. Letos �eské dráhy vypraví festivalové 

vlaky z Karlových Var� do Lokte, p�edstaví se na workshopu v hotelu 

Richmond a v rámci Tourfilmu p�istaví do stanice Karlovy Vary dolní nádraží 

Kinematovlak, ve kterém se uskute�ní dvoudenní projekce film�.  

Karlovarský týden je projekt zam��ený na propagaci cestovního ruchu a láze�ství s cílem p�íblížit téma nejen 
odoborník�m, ale i široké ve�ejnosti. Je spojený s nejstarším festivalem film� s turistickou tématikou 
TOURFILM, s Láze�ským festivalem a Láze�skou konferencí. „�eské dráhy vypraví v rámci 
Karlovarského týdne festivalové vlaky. Pojedou v sobotu 2., v ned�li 3. a v sobotu 9. �íjna vždy ze 
stanice Karlovy Vary dolní nádraží do Lokte,“ up�es�uje Vladimír Omelka, �editel Krajského centra osobní 
dopravy �D v Karlových Varech. 

Ve vlacích platí standardní tarif �D. P�i cest� zp�t po p�edložení vstupenky na akce v Lokti (2. a 3. �íjna 
vinobraní a 9. �íjna vstupenka na hrad Loket) pojedou cestující zdarma. 

Kinematovlak �eských drah se stane b�hem festivalu TOURFILM jedním z míst projekcí festivalu. Vlak bude 
stát na dolním nádraží v Karlových Varech. Projekce se uskute�ní 6. a 7. �íjna. V dob� od 10 do 15 hodin je 
promítání ur�ené pro školy, od 15 do 17 hodin se Kinematovlak otevírá pro ve�ejnost. 

 
Jízdní �ád festivalových vlak� 

sobota 2. �íjna 2010 
sm�r tam sm�r zp�t 

p�íjezd odjezd 
žel. stanice 

p�íjezd odjezd 
 10:00 Karlovy Vary dolní nádraží 20:41  

10:05 10:06 Karlovy Vary 20:35 20:36 
10:16 10:17 Chodov 20:20 20:25 
10:20 10:21 Novcé Sedlo u Lokte 20:14 20:17 
10:28  Loket  20:07 

 



 

Jízdní �ád festivalových vlak� 
ned�le 3. �íjna 2010 

sm�r tam sm�r zp�t 
p�íjezd odjezd 

žel. stanice 
p�íjezd odjezd 

 10:00 Karlovy Vary dolní nádraží 18:29  
10:05 10:06 Karlovy Vary 18:23 18:24 
10:16 10:17 Chodov 18:12 18:13 
10:20 10:21 Novcé Sedlo u Lokte 17:58 18:08 
10:28  Loket  17:51 

 
Jízdní �ád festivalových vlak� 

sobota 9. �íjna 2010 
sm�r tam sm�r zp�t 

p�íjezd odjezd 
žel. stanice 

p�íjezd odjezd 
 12:10 Karlovy Vary dolní nádraží 18:29  

12:15 12:16 Karlovy Vary 18:23 18:24 
12:26 12:27 Chodov 18:12 18:13 
12:30 12:31 Novcé Sedlo u Lokte 17:58 18:08 
12:38  Loket  17:51 

 

Radka Pistoriusová 
regionální mluv�í �eských drah, a. s. 

 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 163 

milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do 

zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 


