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Karlovy Vary, 28. listopadu 2018 

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2019 
v Karlovarském kraji 
V neděli 9. prosince 2018 vstupuje v platnost nový jízdní  řád pro rok 2019. 
V Karlovarském kraji objednává regionální dopravu K arlovarský kraj a jízdní řád 
se připravuje ve spolupráci s Koordinátorem integrované dopravy 
Karlovarského kraje. Rozsah dopravy v jízdním řádu 2019 je mírn ě navýšený 
o nov ě zavedené vlaky. Nové spoje rozší ří nabídku mezinárodního spojení 
na trati z Chebu p řes Vojtanov a dále do n ěmeckého Bad Brambachu a Zwickau. 

České dráhy vypraví v kraji každý den 274  osobních vlaků, které denně ujedou 5 916 vlakokilometrů, což ročně 
představuje celkem 2 195 mil. vlakokilometrů. V kraji dále pojedou 4 vlaky IC Pendolino, 14 expresů (Ex), 
14 rychlíků a 10 mezistátních spěšných vlaků na trati Cheb – Norimberk.  

„I v roce 2019 chce kraj zachovat objednávku region álních spoj ů ve stejném rozsahu, jako tomu bylo 
v letošním roce. Vítáme nov ě zavedené vlaky, které usnadní dopravu do sousedníh o německého 
příhrani čí. Cestující jist ě krom ě stále širšího spektra služeb ocení i oblíbené sezó nní spoje, jako je vlak 
Cyklo Oh ře mezi Karlovými Vary a Chebem, nebo tematický Matt oni Expres s napojením do Kyselky. 
Opět podpo říme oblíbené p ůjčovny kol Českých drah, které využívají nejen turisté p řijížd ějící z jiných 
region ů, ale i domácí. Z aktuálních smluv s drážními dopra vci vyplývá, že z rozpo čtu Karlovarského 
kraje obdrží v letošním roce 2018 České dráhy 170,6 milionu korun,“  uvedl náměstek hejtmanky Martin 
Hurajčík.  

Mezistátní doprava 

České dráhy denně vypraví 10 mezistátních spěšných vlaků v relaci Cheb – Nürnberg, které ujedou na území 
Karlovarského kraje 109 km denně. Mezistátní osobní vlaky jezdí přes čtyři hraniční přechody do Německa: 
Potůčky – Johanngeorgenstadt, Vojtanov – Bad Brambach, Aš – Selb-Plößberg a Cheb – Schirnding. 

V mezinárodní dopravě bude nabídka spoj ů oproti roku 2018 rozší řena o jeden pár vlak ů na trati z Chebu 
přes Vojtanov a dále do n ěmeckého Bad Brambachu a Zwickau . 

Vnitrostátní dálková doprava 

Dálkové vlaky linky Cheb – Ústí nad Labem – Praha a zpět pojedou v kategorii R (rychlík). Kategorie Rx  
(rychlík vyšší kvality) bude zrušena, jelikož všechny rychlíkové soupravy jsou již modernizované – vozy jsou 
vybavené klimatizací a cestující v nich můžou využit el. zásuvky 230 V. V těchto vlacích budou nově zařazené 
vozy s dětským kinem a v průběhu příštího roku v nich přibyde také možnost připojení k internetu 
prostřednictvím Wi-Fi. Všech sedm párů spojů této linky bude nově pojmenováno shodně „Krušnohor“, což 
cestujícím zjednoduší orientaci během cesty.  

Dálkové vlaky na trati 170 Cheb – Plzeň – Praha  pojedou beze změn.  

ČD budou nadále provozovat do západních Čech dva páry vlaků IC Pendolino v následujících časech: 

• SC / IC 512 Bohumín (7:07) – Ostrava hl.n. (7:15) – Olomouc (8:14) – Praha hl.n. (10:45) – Plzeň (12:05) – 
Františkovy Lázně (13:33) 

• SC / IC 504  Ostrava hl.n. (15:15) – Olomouc (16:14) – Praha hl.n. (18:45) – Plzeň (20:05) – Cheb (21:17) 
• IC / SC 505 Cheb (6:34) – Plzeň (7:54) – Praha hl.n. (9:19) – Olomouc  (11:43) –  Ostrava (12:44) 
• IC / SC 515 Františkovy Lázně (14:27) – Plzeň (15:54) – Praha hl.n. (17:19) – Olomouc (19:43) – Ostrava 

hl.n. (20:44) – Bohumín (20:52) 

U všech dálkových vlaků dojde ke zkrácení jízdní doby z Chebu do Prahy o 12 minut  díky dokončení 
Ejpovického tunelu v Plzeňském kraji.  



 

Regionální doprava  

Trať 147 Cheb – Vojtanov 

Na trati pojedou nové vlaky: 

• Os 20970 Cheb (odj. 5:48) – Vojtanov (příj. 6:06 – odj. 6:08) – Bad Brambach (6:19 – 6:21) – Zwickau-
Zentrum (příj. 8:24) – pojede ve všední dny  

• Os 20972 Cheb (odj. 8:03) – Vojtanov (8:20 – 8:22) – Bad Brambach (8:34 – 8:36) – Zwickau-Zentrum (příj. 
10:24) – pojede o víkendu  

• Os 20979 Zwickau-Zentrum (odj.17:28) – Bad Brambach (19:19 – 19:21) – Vojtanov (19:31 – 19:33) – 
Cheb (příj. 19:52) – pojede denn ě 

Trať 140 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov 

Karlovarský kraj pořádá 15. června 2019 Den cyklostezky Oh ře. Při této příležitosti České dráhy vypraví 
zvláštní dopolední a odpolední cyklovlaky z Chebu do Karlových Varů a zpět.  

Na základě kladného ohlasu veřejnosti z minulých let budou mezi železničními stanicemi Cheb a Karlovy Vary 
opět zavedeny populární cyklovlaky „Cyklo Oh ře“  (Sp 1670 a Sp 1671). V provozu budou v období 
od 16. června do 29. září 2019 o sobotách,  nedělích a svátcích. Z Chebu pojedou v 8:55 do Karlových Varů 
(příj. v 9:45), odkud se budou v 10:00 vracet zpět do Chebu (příj. v 10:50). Tyto spoje pojedou jako spěšné 
vlaky, nebudou zajíždět do Chodova a zastaví ve stanicích a zastávkách kolem „cyklostezky Ohře“. Vlaky 
budou řazené z vozů klasické stavby s možností přepravy jízdních kol formou úschovy během přepravy nebo 
jako spoluzavazadla, které umožní přepravu až 100 kol a podle objednávky může být počet i navýšen.  

Podobně jako v loňském roce bude vypraven v období od 29. června do 31. srpna 2019 vždy v sobotu jeden pár 
sezónního vlaku „Mattoni Expres “ (Os 7045 / 7044) z Karlových Varů dol.n. (odj. 9:30) do Vojkovic nad Ohří 
(příj.10:20) a zpět z Vojkovic (odj.15:50) do Karlových Varů dol.n. (příj. 16:35). Vlaky budou vedeny na vlečku 
Kyselky Mattoni.  

Ostatní rozsah dopravy je zachován beze změn. 

Trať 142 Karlovy Vary – Pot ůčky – Johanngeorgenstadt 

„Na této trati dochází u regionálních spoj ů díky revitalizaci trat ě ke zkrácení doby jízdy o 8 minut,“ říká 
Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra Karlovy Vary. 

„Na základ ě objednávky Karlovarského kraje a ve spolupráci s p orcelánkou Thun vypravíme v rámci 
doprovodného programu 54. ro čníku Mezinárodního filmového festivalu ‚Festivalový vlak ‘. Ten pojede 
z karlovarského dolního nádraží a zájemci ho m ůžou využít k doprav ě do návšt ěvnického centra 
porcelánky v Nové Roli, kde pro n ě bude p řipravena komentovaná interaktivní prohlídka,“ dodává 
Vladimír Omelka. Vlak pojede z Karlových Varů dol.n. ve 13:00 (příj. do Nové Role ve 13:15, Os 17170) a zpět 
z Nové Role v 15:45 (příj, do Karlových Varů dol.n. v 16:00, Os 17171). 

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

České dráhy budou i v roce 2019 zajišťovat turistický spoj do Horního Slavkova-Kounic. O sobotách, nedělích 
a svátcích v období od 27. dubna do 1. září pojede ráno přímý vlak z Karlových Varů do Kounic, který se bude 
večer vracet zpět. V průběhu dne pak pojedou další čtyři páry osobních vlaků mezi Krásným Jezem 
a Kounicemi. 

Půjčovna kol Českých drah – snadná cesta do p řírody   

České dráhy budou i v příštím roce ve spolupráci s Karlovarským krajem provozovat půjčovny kol. Síť půjčoven 
navazuje na páteřní cyklostezku č. 6 z Chebu do Karlových Varů. Všechny půjčovny kol Českých drah jsou 
vybaveny kvalitními koly a ve vybraných půjčovnách jsou také k dispozici elektrokola, dětská kola, koloběžky 
a dětské cyklosedačky. V letošním roce se i přes velice „parné“ léto půjčilo celkem 808 kol včetně koloběžek, 
což je o 173 kol více než loni. Nejvíce kol se půjčuje v Karlových Varech na dolním nádraží a následují půjčovny 
v Chebu a v Mariánských Lázních. 



 

EgroNet  

Raritou zůstává síťová jízdenka EgroNet, která nabízí možnost cestovat vlaky, autobusy a městskou 
hromadnou dopravou v regionu čtyř zemí, a to po části Karlovarského kraje a ve vybraných okresech Bavorska, 
Duryňska a Saska – v Euroregionu Egrensis.  

Jednodenní síťová jízdenka EgroNet platí pro jednu až pět osob. Jízdenka pro jednu osobu stojí 200 korun 
a každá další osoba až do 5 spolucestujících zaplatí už jen 100 korun. V rámci jednoho jízdního dokladu mohou 
až tři děti ve věku 6 – 15 let cestovat bezplatně. Jízdenka se vydává jako nepřenosná. Na jízdenku se vyplňuje 
jméno a příjmení (v případě nákupu jízdenky pro více osob se vyplňují jména a příjmení všech cestujících). Děti 
do 6 let cestují vždy bezplatně. Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla je s jízdenkou EgroNet také zdarma.  

Regionální jízdní řád  

I letos bude k dispozici na pokladnách ČD v Karlovarském kraji „Regionální jízdní řád Karlovarský kraj – 
vybrané tratě“ v počtu 2 500 kusů. Cena zůstává jako v minulém roce 30 Kč za kus. 
 

Ing. Gabriela Novotná 
Regionální tisková mluvčí ČD  

M: 722 447 821, T: 972 522 004 

Hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 
 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti téměř 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 

 


