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Den železnice v Karlovarském kraji p řipomene 
115 let existence trati Žlutice – Be čov nad Teplou 
Den železnice se letos v Karlovarském kraji uskute ční v sobotu 5. října 
na několika místech, p řesněji ve stanicích, kde zastaví zvláštní vlak tažený 
lokomotivou „Sedma“ řady 354.7152 s p ěti historickými vozy. Parní vlak zavítá 
do různých zákoutí Karlovarska a b ěhem jízdy pojede po výjime čných tratích. 
Krom ě oslavující trat ě Žlutice – Be čov nad Teplou spoj zamí ří také 
na znovuotev řený úsek  Krásný Jez – Horní Slavkov-Kounice a tra ť Protivec – 
Bochov, která v sou časnosti slouží jen pro nákladní dopravu. 

Historicky parní vlak odjíždí ze stanice Karlovy Vary v 7:30 a svoji celodenní jízdu završí v 17:49 ve stanici 
Rakovník. Kromě „Sedmy“ bude spoji „na postrku„ pomáhat historická motorová lokomotiva „Velký Hektor“. 
Centrem oslav letošního svátku železničářů se stala Chyše, kam zvláštní vlak přijede ve 12:25. Každý 
z cestujících, který se prokáže platnou jízdenkou ze zvláštních vlaků nebo autobusů, může využít výhodné 
nabídky na vstupné při návštěvě hradu a zámku Bečov a zdarma zámku a pivovaru v Chyši. 

Den železnice pořádá Krajské centrum osobní dopravy Českých drah v Karlových Varech ve spolupráci 
s Karlovarským krajem, Výzkumným ústavem železničním, dceřinou společností ČD, a s městy a obcemi 
na zmíněných tratích Karlovarska. Kromě jízdy zvláštního parního vlaku, který doprovodí císař František 
Josef I., Josef Švejk i členové četnické stanice Habersbirk, se zájemci můžou svézt do centra oslav jednotkou 
RegioShark. Ta pojede po trase Karlovy Vary – Chyše – Bochov – Chyše – Karlovy Vary. Kromě toho jsou 
připravené také zvláštní autobusové spoje, tak aby zajistily dovoz i odvoz návštěvníků do a z Chyše.  

Program na trase parního vlaku 

• Krásný Jez  – vystoupení skupiny KV Expres 
• Horní Slavkov – Kounice  – přivítání vlaku  
• Bečov nad Teplou  – vystoupení žáků místní Základní umělecké školy, představení mateřského centra 

Cvrček, prezentace místní Botanické zahrady, pro cestující s platnou jízdenkou snížené vstupné „B“ na 
hrad a zámek Bečov 

• Otro čín – vystoupení místního ženského spolku a Sboru dobrovolných hasičů 
• Toužim  – vystoupení místní dechovky 
• Štědrá  – vystoupení šermířů, Medovinobraní na zámku 
• Žlutice  – vystoupení místní dechovky, tancovačka na peroně, modelové kolejiště, jízda na šlapadlech, 

vystoupení Četnické stanice Habersbirk 
• Protivec  – přednáška promítání o stanici, okružní procházka Protivecké kříže“, vystoupení Četnické 

stanice Habersbirk 
• Bochov – vystoupení skupiny KV Expres, vystoupení dětí, v den konání akce bude volně přístupný hrad 

Hartenštejn 
• Chyše  – přivítání parního vlaku vojákem Josefem Švejkem, vystoupení skupin KV Expres a Doupováci, 

jízdy na historické drezíně, jízdy na šlapadlech, výstava o historii tratě, návštěvníci s platnou jízdenkou 
mají vstup zdarma do zámku Chyše a místního pivovaru. 

 



 

Jízdní řád parního vlaku Karlovy Vary – Chyše – 
Bochov – Chyše – Rakovník (5. října 2013) 

stanice příj. odj. 
Karlovy Vary   7:30 
Karlovy Vary dolní nádr.  7:35  7:42 
Karlovy Vary-Březová  7:49  7:51 
Teplička u Karlových Varů  7:59  8:01 
Krásný Jez  8:07  8:15 
Horní Slavkov- Kounice  8:30  8:45 
Krásný Jez  9:00  9:05 
Bečov nad Teplou  9:15  9:35 
Otročín  9:47  10:07 
Toužim  10:20  10:55 
Štědrá  11:10  11:30 
Žlutice  11:42  12:30 
Protivec  12:36  12:38 
Chyše  12:45  14:05 
Protivec  14:12  14:15 
Bochov  14:50  15:25 
Protivec  15:55  16:05 
Chyše  16:15  16:20 
Lubenec  16:32  16:34 
Blatno  16:42  16:55 
Jesenice  17:05  17:15 
Rakovník  17:49  

 
Jízdní řád zvláštního motorového vlaku Karlovy Vary 

– Chyše – Bochov – Chyše  a zp ět (5. října 2013) 
stanice  příj. odj. 
Karlovy Vary  7:20 
Karlovy Vary dolní nádr. 7:25 7:30 
Bečov nad Teplou 8:02 8:15 
Otročín 8:27 8:29 
Toužim 8:42 8:50 
Štědrá 9:07 9:10 
Žlutice 9:21 9:30 
Chyše  9:45 9:55 
Protivec 10:05 10:16 
Bochov  10:46 11:20 
Protivec 11:50 11:58 
Chyše  12:08 12:25 
Protivec 12:35 12:40 
Bochov  13:10 13:40 
Protivec 14:10 14:15 
Chyše  14:25 16:25 
Protivec 16:31 16:32 
Žlutice 16:41 16:45 
Štědrá 16:55 16:57 
Toužim 17:12 17:14 
Otročín 17:27 17:28 
Bečov nad Teplou 17:40 17:43 
Karlovy Vary dolní nádr. 18:13 18:15 
Karlovy Vary 18:20  

 



 

Ceník  

• Celodenní jízdenka na všechny vlaky a autobusy stojí 250 Kč pro dospělého 

• Celodenní jízdenka pro děti do 150 cm stojí 150 Kč 

• V nabídce je i mezistanicí jízdné od 30 Kč 

• Jízdenky se prodávají  přímo ve zvláštních vlacích a autobusech 

 
Veškeré informace v četně jízdních řádů zvláštních vlak ů a autobus ů jsou k dispozici na webových 
stránkách Českých drah www.cd.cz/zazitky. 
 
Den železnice p řipomíná datum 27. zá ří 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra 
Georga Stephensona mezi anglickými m ěsty Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. By la to 
revolu ční změna, která nahrazovala ko ňské povozy, za čaly se budovat trat ě a postupn ě přecházela 
přeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem ú zemí se první železnice objevila v roce 1832, kdy 
byla vybudována naše první kon ěspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Bud ějovicemi . 
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