
 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary, 4. května 2011 

Stavební práce ovlivní provoz na trati Karlovy Vary  
– Potůčky, vlaky nahradí autobusy 

 

Ve dvou etapách se na trati Karlovy Vary – Pot ůčky uskute ční výluky z  d ůvodu 

nutných stavebních prací realizovaných Správou žele zniční dopravní cesty. Vlaky 

v úseku Karlovy Vary – Nová Role nepojedou od pátku  6. května od 9:15 až 

do čtvrtka 16. června do 17:00 hodin. Etapa v úseku Nejdek – Pot ůčky potrvá 

od st ředy 18. kv ětna rovn ěž až do 16. června 2011.   

V obou případech bude platit výlukový jízdní řád, většina vlaků bude nahrazena autobusy náhradní dopravy. 
„N ěkteré vlaky budou jezdit odklonem z Karlových Var ů přes Chodov do Nové Role, tedy mimo 
Starou Roli. Žádáme cestující, aby se seznámili s v ýlukovým jízdním řádem, protože oproti platnému 
jízdnímu řádu jsou zm ěněny časy a n ěkteré spoje pojedou po jiné trase s náhradními auto busovými 
zastávkami,“  vysvětlil Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Karlových 
Varech. Většina těchto opatření v úseku Karlovy Vary – Nová Role zůstane v platnosti během trvání obou 
etap. 

Podrobnější informace, včetně výlukového jízdního řádu, naleznou cestující ve vyhláškách zveřejněných 
v železničních stanicích a zastávkách nebo je poskytnou zaměstnanci v ČD centrech, na pokladních 
nebo informačních přepážkách. Jsou také k dispozici na www.cd.cz ve složce ČD on-line – omezení 
provozu. Výlukový jízdní řád je také na www.cd.cz ve složce Vlakem po ČR – Jízdní řád – Traťové jízdní 
řády. 
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Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


