Karlovy Vary, 28. listopadu 2017

Nový jízdní řád 2018 v Karlovarském kraji
V neděli 10. prosince vstupuje v platnost nový jízdní řád pro rok 2018.
V Karlovarském kraji regionální dopravu objednává Karlovarský kraj a jízdní řád
se připravuje ve spolupráci s Koordinátorem integrované dopravy
Karlovarského kraje. Rozsah dopravy v jízdním řádu 2018 je mírně navýšený
o nově zavedené vlaky. České dráhy vypraví v kraji každý den 271 regionálních
osobních vlaků (denně ujedou 7 884 vlakokilometrů), což ročně představuje
celkem 2 mil. 145 tisíc vlkm. V kraji dále pojedou 4 vlaky IC Pendolino,
14 expresů (Ex), 14 rychlíků vyšší kvality (Rx) a 10 mezistátních spěšných vlaků
na trati Cheb – Norimberk.
V obvodu Karlovarského kraje jsou 4 přeshraniční přechody do Německa:
•
•
•
•

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
Dálková doprava
• Nová expresní linka zajišťující rychlé spojení západních Čech s hlavním městem, která bude
v provozu mezi Prahou a Plzní v intervalu 1 hodiny, v úsecích Plzeň – Cheb a Plzeň – Domažlice
v intervalu 2 hodiny.
• Dochází ke zkrácení cestovních časů mezi Prahou a západními Čechami, po dokončení nových tunelů
u Plzně se předpokládá v roce 2019 další zkrácení cestovních časů o přibližně dalších 10 minut:
o
o

Praha hl.n. – Plzeň hl.n.: 1 hod. 25 minut (úspora 12 minut)
Praha – Cheb: 2 hod. 54 minut (úspora 22 minut)

• Denně mimo sobotu bude zavedeno nové večerní spojení mezi Prahou a Chebem. Z Prahy pojede
přibližně o 2 hodiny později než současné poslední spojení do Chebu a z Chebu směrem do Plzně
a s přestupem dále do Prahy bude zajištěno poslední spojení přibližně o 1 hodinu později než nyní:
o
o

Praha hl.n. (20:33) – Plzeň hl.n. (21:58 / 22:05) – Cheb (23:27)
Cheb (19:35) – Plzeň hl.n. (20:55 / přestup / 21:01) – Praha hl.n. (22:31)

Ve spojích bude zajištěna nabídka občerstvení službou ČD Minibar a v trase Praha – Plzeň – Cheb
budou k dispozici vyhrazené oddíly, např. dětské kino.
Spoje SC Pendolino budou integrovány v úseku Praha – Cheb / Františkovy Lázně do linky Ex 6
a pojedou v kategorii InterCity, to znamená bez povinné místenky v uvedeném úseku.
Zrušeno bude přímé noční spojení Cheb – Košice a zpět lůžkovým vozem (a to jak přes Plzeň,
tak i přes Ústí nad Labem).
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Regionální doprava
Navýšení počtu spojů a pravidelné jízdy Mattoni Expresu
•
•
•

Nově pojede v pracovní dny Os 7041 Cheb (odj.8:46) – Karlovy Vary (příj.9:43)
Nově pojede v pracovní dny Os 17138 / 17139 Karlovy Vary dolní n. (odj.16:05) – Nové Hamry
(příj.16:50) a zpět (Nové Hamry odj.18:03, KV dolní n. příj.18:50)
Nově pojede v pracovní dny Os 17207 Aš město (odj.16:40) – Cheb (příj.17:19)

V sobotu o letních prázdninách pojede Mattoni Expres, odjezd Karlovy Vary dolní n. 9:30 – Vojkovice příjezd
10:20, zpět Vojkovice (odj.15:50) - Karlovy Vary dolní n. (příj.16:35), vlaky přecházejí na a z vlečky Kyselka
Mattoni.
Trať 140 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov
dálková doprava
•
•

7 párů rychlíků kategorii Rx (rychlík vyšší kvality)
soupravy rychlíků vyšší kvality řazeny z modernizovaných vozů, souprava plně klimatizovaná

regionální doprava
•

•

•

v období od 30. června do 2. září pojedou „cyklovlaky“ CYKLO OHŘE mezi Chebem a Karlovými Vary,
vlaky pojedou jako spěšné, nezajíždějí do Chodova, vlaky zastavují ve stanicích a zastávkách kolem
„cyklostezky Ohře“. Budou to spěšné vlaky, zastaví ve stanicích a zastávkách kolem „cyklostezky Ohře“
a nebudou zajíždět do Chodova. Nově pojede vlak Os 7041 Cheb (odj.8:46) – Karlovy Vary (příj.9:43)
jako přípoj v Chebu od Sp 1980 z Plzně, v Karlových Varech přípoj k Os 17106 směr Nejdek
a Johanngeorgenstadt.
V sobotu o letních prázdninách pojede Mattoni Expres, odjezd Karlovy Vary dolní n. 9:30 – Vojkovice
příjezd 10:20, zpět Vojkovice (odj.15:50) – Karlovy Vary dolní n. (příj.16.35), vlaky přecházejí
na a z vlečky Kyselka Mattoni
ostatní rozsah dopravy zachován beze změn

Trať 141 Karlovy Vary - Merklín
•

Rozsah dopravy zůstává beze změn

Trať 142 Karlovy Vary – Potůčky – Johanngeorgenstadt
•

Nově pojedou v pracovní dny Os 17138 / 17139 Karlovy Vary dolní n. (odj.16:05) – Nové Hamry
(příj.16:50) a zpět v pracovní dny, (zpět Nové Hamry odj.18:03, KV dolní n. příj.18:50)

Trať 144 Nová Role – Chodov – Nové Sedlo u Lokte – Loket
•

Rozsah dopravy bez podstatných změn

Trať 146 Cheb – Luby u Chebu
•

Rozsah dopravy bez podstatných změn.

Trať 147 Cheb – Vojtanov
•

Rozsah dopravy zůstává bez podstatných změn.

Trať 148 Cheb – Aš – Hranice v Čechách
•

Pojede nový vlak v pracovní dny Os 17207 z Aše města (16:40) do Chebu (17:19)

Trať 149 Karlovy Vary – Krásný Jez – Horní Slavkov-Kounice
•

Vlaky na objednávku Karlovarského kraje pojedou o sobotách a nedělích v období od 28. dubna do
2. září 2018.

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

Rozsah dopravy bez podstatných změn.

Trať 170 Cheb – Plzeň (– Praha)

Dálková doprava
Denně jedou dva páry pendolina:
•
•
•
•

SC 512 Bohumín (7:08) – Ostrava hl.n. (7:17) – Olomouc (8:13) – Praha hl.n. (10:33) – Plzeň (12:05) –
Františkovy Lázně (13:33)
SC 504 Ostrava hl.n. (15:17) – Olomouc (16:13) – Praha hl.n. (18:33) – Plzeň (20:05) – Cheb (21:17)
SC 505 Cheb (6:34) – Plzeň 7:54) – Praha hl.n. (9:31) – Olomouc (11:46) – Ostrava (12:43)
SC 515 Františkovy Lázně (14:27) – Plzeň (15:54) – Praha hl.n. (17:31) – Olomouc (19:46) – Ostrava
hl.n. (20:43) – Bohumín (20:52)

Původní rychlíky vyšší kvality převedeny do kategorie expresů (Ex) se společným názvem Západní Expres.
Na žádost Karlovarského kraje objednalo ministerstvo dopravy dva nové spoje:
• večerní spoj Ex 550 Praha (odj.20:33) – Cheb (příj.23:27) v pracovní dny a v neděli
• večerní spoj Ex 565 Cheb (odj.19:35) – Plzeň (příj.20:55) v pracovní dny a v neděli, v Plzni přípoj směr
Praha Ex 363 (München – Praha)
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 tratě“ v počtu
2 500 kusů. Cena je jako v minulých letech 30 Kč a je možné si jej zakoupit, stejně jako celostátní jízdní
řád (99 Kč), u pokladen ČD.
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