
 

                                           Pozvánka  na  akci:                                     

              Den železnice v Karlovarském kraji 20. září 2014 

     

Součástí této akce budou ve spolupráci Českých drah a společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA 

Mariánské Lázně s.r.o. i mimořádné jízdy historickými vozy v Mariánských Lázních. Jízdy 

budou zajištěny historickým trolejbusem Škoda 9 Tr, který bude jezdit ze zastávky  

„Nádraží“ bez zastavování až do zastávky „Centrum“ a zpět potom ze zastávky „City 

service“ v centru města přímo do zastávky „Nádraží“. Časy odjezdů těchto spojů uvádí 

následující rozpis. 

Odjezdy historického trolejbusu ze zastávky Nádraží směr: Centrum 

Nádraží 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 

Centrum 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 

 

Odjezdy historického trolejbusu ze zastávky City service  směr: Nádraží 

City 
service 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 

Nádraží 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 

 

Dále  bude  od nádraží jezdit historický autobus ŠL 11, který přijede z Karlových Varů a 

bude jezdit po trase  Centrum – Goethovo nám. – Krakonoš – Golf – Zádub,Závišín. Zpět 

pojede po stejné trase a zastavovat bude v  zastávkách  uvedených v uvedeném  jízdním řádu.  

Karlovy Vary dolní nádraží (před vchodem do budovy terminálu) 8:00 

Mariánské Lázně, nádraží 9:00 

 

Mariánské Lázně, nádraží 14:15 

Karlovy Vary dolní nádraží 15:15 

 

 



Odjezdy historického autobusu ze zastávky Nádraží směr: Krakonoš, Golf, Zádub,Závišín 

Nádraží 11:10 12:10 13:10 

Centrum 11:15 12:15 13:15 
Goethovo 
náměstí 11:20 12:20 13:20 

Krakonoš 11:25 12:25 13:25 

Golf 11:30 12:30 13:30 

Zádub - Závišín 11:32 12:32 13:32 

 

Odjezdy historického autobusu ze zastávky Zádub,Závišín  směr: Centrum, Nádraží 

Zádub - Závišín 11:40 12:40 13:40 

Golf 11:42 12:42 13:42 

Krakonoš 11:45 12:45 13:45 

Koliba 11:50 12:50 13:50 

City service 11:55 12:55 13:55 

Nádraží 12:05 13:05 14:05 

Pro jízdu v těchto spojích jsou uznávány jízdenky pro jízdu zvláštními parními vlaky, a to 

buď úsekové jízdenky s výchozí nebo cílovou stanicí Mariánské Lázně, nebo celodenní 

jízdenka na všechny zvláštní vlaky a autobusy ČD. Ostatní cestující zaplatí při nástupu 

jednotné jízdné 30 Kč a tato jízdenka bude platit i pro přestup z historického trolejbusu na 

autobus nebo opačně.  

V autobusu Karlovy Vary – Mariánské Lázně a opačně je možno cestovat pouze na celodenní 

jízdenku na Den železnice 2014 za 250,- Kč. Tato jízdenka platí na všechny zvláštní parní 

vlaky, zvláštní autobusy a trolejbusy i na některé vybrané pravidelné vlaky. 

Historický autobus ŠL 11 bude odjíždět od nádraží ze stanoviště zastávky č. 1 (vpravo při 

východu z nádražní budovy). Historický trolejbus bude odjíždět ze zastávky linek MHD  

č. 5 a č. 7 „Nádraží“ přímo u budovy nádraží.  

Dále informujeme cestující, že v tento den budou zajištěny i mimořádné posilové spoje MHD 

pro přepravu návštěvníků na nádraží (příjezd „parního vlaku“ v 9.15 hod. a doprovodný 

program). 

Na lince  č. 7  pojedou  další  spoje:  

V 8.55 hod. a v 9.25 hod. od Ant. pramene do zastávky „Nádraží“ (a Panská Pole) 

V 9.00 hod. ze zastávky „City service“ do zastávky „Nádraží“ (a dále k Ant. prameni) 

Srdečně zvou organizátoři, České dráhy a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.  

Další informace: www.mdml.cz 

                                 

http://www.mdml.cz/

