Výlukový jízdní řád
od 07. do 10. 06. 2021 denně od 07:00 do 17:00 hodin

148 Cheb - Františkovy Lázně a zpět
ČD, a.s.

Vlak / Bus

Cheb 140, 146, 178, 179
Cheb 140, 146, 178, 179
Františkovy Lázně-Aquaforum
Františkovy Lázně


Ze stanice



Do stanice
spoj náhradní autobusové dopravy

512




Bohumín
13 26


 512


ČD, a.s.

Vlak / Bus


 515


515
7




Ze stanice
13 32

13 46

Františkovy Lázně
Františkovy Lázně-Aquaforum
Cheb 140, 146, 178, 179
Cheb 140, 146, 178, 179
7

14 16

14 30


14 36

Do stanice
Bohumín
v úseku Praha hl.n. - Bohumín povinná rezervace místa k sezení

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v době od 07. do 10. června 2021 proběhnou denní
napěťové výluky v úseku Cheb - Františkovy Lázně na trati 148 Cheb - Hranice v Čechách. Dopravce České
dráhy, a.s. proto musí přijmout níže uvedená opatření.
Po dobu výluky jsou vlaky IC 512 a 515 v úseku Cheb - Františkovy Lázně budou nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.
Údaje o vlacích nahrazených autobusy náhradní dopravy jsou uvedeny červenou barvou.
Přeprava zavazadel:
Spoluzavazadla se přepravují ve všech autobusech NAD do vyčerpání jejich kapacity, přeprava dětských kočárků je
přednostní.
Přeprava cestujících na vozíku:
Zajištění přepravy u spojů náhradní autobusové dopravy je možný pouze po předchozí objednávce. Požadavek je
nutné objednat minimálně dva pracovní dny před plánovanou cestou prostřednictvím on-line objednávkového
formuláře na www.cd.cz/objednavka-cesty-vozickaru, u pokladních přepážek ČD nebo telefonicky na Kontaktním
centru ČD na čísle +420 221 111 122.
Skupinové přepravy:
Při cestování skupin 20 a více osob je nutné cestu objednat nejpozději 3 dny před jízdou prostřednictvím online objednávkového formuláře na www.cd.cz/objednavka-cesty-skupiny, u pokladních přepážek ČD nebo
telefonicky na Kontaktním centru ČD na čísle +420 221 111 122.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Název zastávky
Umístění zastávky náhradní dopravy
Cheb
Františkovy Lázně

autobusové nádraží, stanoviště č. 8
před staniční budovou

Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce „www.cd.cz - Jízdní řád - Traťové jízdní řády“

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení

