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Karlovy Vary, 5. prosince 2016 

Nový jízdní řád 2017 v Karlovarském kraji 

V neděli 11. prosince vstupuje v platnost nový jízdní řád pro rok 2017. 
V Karlovarském kraji regionální dopravu objednává K arlovarský kraj a jízdní řád 
se připravuje ve spolupráci s Koordinátorem integrované dopravy 
Karlovarského kraje. Rozsah dopravy v jízdním řádu 2017 je ve stejném rozsahu 
jako v roce 2016, mírné navýšený o nov ě zavedené cyklovlaky. České dráhy 
vypraví v kraji každý den 256 regionálních osobních  vlaků (denně ujedou 
7 600 vlakokilometr ů) a 11 spěšných vlak ů (denn ě ujedou 354 vlkm), což ro čně 
představuje celkem 2 117 mil. vlkm. V kraji dále poje de 28 rychlík ů (denně 
ujedou 1 591 vlkm) a 10 mezistátních sp ěšných vlak ů na trati Cheb – Norimberk.  

V obvodu Karlovarského kraje jsou 4 p řeshrani ční přechody do N ěmecka: 

• Potůčky – Johanngeorgenstadt; celkem projede 14 osobních vlaků 
• Vojtanov – Bad Brambach; celkem projede 8 osobních vlaků 
• Aš – Selb-Plößberg; projede 20 osobních vlaků 
• Cheb – Schirnding; projede 16 osobních vlaků 

Změny v jízdním řádu v Karlovarském kraji 
Trať 140 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov 

dálková doprava 

• V jízdním řádu jezdí 7 párů rychlíků ve dvouhodinovém taktu. 

• Všechny vlaky Cheb – Ústí nad Labem hl.n. – Praha hl.n. projíždějí v úseku Ústí nad Labem hl.n. – 
Praha a zpět tradiční rychlíkové stanice. 

• Na všech spojích je zařazený „multifunkční“ vůz. 

regionální doprava 

• V období od 1. července do 3. zá ří pojedou  nové cyklovlaky Sp 1670 a Sp 1671 CYKLO OH ŘE 
mezi železni čními stanicemi Cheb a Karlovy Vary. Spoje pojedou jako spěšné vlaky, zastaví ve 
stanicích a zastávkách kolem „cyklostezky Ohře“ a nebudou zajíždět do Chodova. Spěšný vlak Sp 1671 
vyjede z Chebu v 8:00, vlak Sp 1670 pak z Karlových Varů v 9:15. V soupravě pojedou vozy klasické 
stavby (BDs + 2× Bdmtee) pro přepravu až 40 kol. 

• Osobní vlak Os 7341 nově pojede do  Karlových Varů dolního nádraží (v současném jízdním řádu končí 
na horním nádraží). Jde o ranní dělnický vlak relace Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní nádraží, 
Mariánské Lázně (odj. 4:55) – Cheb (odj. 5:27) – Sokolov (odj. 6:00) – Karlovy Vary dolní n. (příj. 6:32) 

• Ostatní rozsah dopravy zachován beze změn 

Trať 141 Karlovy Vary - Merklín 

• Rozsah dopravy zůstává beze změn 

Trať 142 Karlovy Vary – Pot ůčky – Johanngeorgenstadt 

• Rozsah dopravy zůstává beze změn 



 

Trať 144 Nová Role – Chodov – Nové Sedlo u Lokte – Loke t 

• Bez podstatných změn. 

Trať 146 Cheb – Luby u Chebu 

• Rozsah dopravy bez podstatných změn. 

Trať 147 Cheb – Vojtanov 

• Rozsah dopravy zůstává beze podstatných změn 

Trať 148 Cheb – Aš – Hranice v Čechách 

• Rozsah dopravy zůstává beze změn 

Trať 149 Karlovy Vary – Krásný Jez – Horní Slavkov-Koun ice 

• Vlaky na objednávku Karlovarského kraje pojedou o sobotách a nedělích v období od 29. dubna do 3. 
září 2017.  

Trať 161 Bečov nad Teplou – Žlutice – Chyše (– Rakovník) 

• Rozsah dopravy bez podstatných změn. 

Trať 170 Cheb – Plzeň (– Praha) 

dálková doprava 

Denně jedou dva páry SC Pendolino: 

• SC 512 Bohumín (7:12) – Ostrava hl.n.(7:24) – Olomouc (8:18) – Praha hl.n. (10:37) – Plzeň (12:03) – 
Františkovy Lázně (13:23) 

• SC 506 Ostrava hl.n. (13:21) – Olomouc (14:18) – Praha hl.n. (16:37) – Plzeň (18:03) – Cheb (19:14) 

• SC 505 Cheb (6:42) – Plzeň 7:56) – Praha hl.n. (9:16) – Olomouc  (11:40) –  Ostrava (12:38) 

• SC 515 Františkovy Lázně (14:35) – Plzeň (15:55) – Praha hl.n. (17:16) – Olomouc (19:40) – Ostrava 
hl.n. (20:38) – Bohumín (20:48) 

Denně jede 6 párů vlaků kategorie Rx (rychlíky vyšší kvality) 

regionální doprava 

• Bez podstatných změn. 

Trať 179 Cheb – Schirnding 

• Rozsah dopravy bez podstatných změn.   

I letos bude k dispozici „Regionální jízdní řád KARLOVARSKÝ KRAJ – vybrané trat ě“ v po čtu 
2 500 kusů. Cena zůstává jako v minulých letech 25 K č. 
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