
Platnost od: 14.12.2008
OBLAST: Lounsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaňsko, Chomutovsko

Linka Spoj Popis změny spoje nebo linky

562 12 Posun času odjezdu spoje o 10 minut později. DPCHJ

569 X
Spoje 119, 120, 121, 122, 123, 124 nově budou obsluhovat zastávku 
Staňkovice,,Triangle-sever. Dále dojde k rozdělení spojů na pracovní dny a 
víkendy.

DPCHJ

570 X Přidány 2 páry spojů v úseku Chomutov-Chbany jako náhrada za zrušené spoje 
linky 771.

DPCHJ

608 109,116 U spoje 109 dojde k posunu časů odjezdů ze zastávek o cca 15 minut později, u 
spoje 116 v úseku Vinaře - Kadaň dojde ke zkrácení jízdní doby.

DPCHJ

612 106,108 Posun časů odjezdů ze zastávek o 5 minut dříve. DPCHJ

704 X

Spoje 109 a 110 budou vedeny jen v úseku Louny - Lovosice, víkendové spoje 107 
a 108 budou vedeny pouze v úseku Žatec-Třebívlice, kde bude možný přestup na 
linku 545 do Lovosic. U spoje 105 dojde k úpravě časů odjezdů ze zastávek a spoj 
nebude zajíždět do Třebenic.

BusMat 
plus

717 103 Spoj převeden částečně na novou linku 719 a na linku 739. BusMat 
plus

718 X Linka bude nově vedena jen v úseku Louny-Žatec s drobnými časovými úpravami. BusMat 
plus

719 X Nová linka na trase Konětopy-Opočno-Lipenec (pouze "školní" spoj) BusMat 
plus

732 X

Upravená trasa linky je Žatec-Žiželice-Hořetice-Hrušovany-Údlice-Chomutov. Na 
lince bude zaveden ráno a odpoledne hodinový interval, dopoledne dvouhodinový 
interval. Většina spojů bude v Chomutově ukončena u žel.st., kde bude možný 
přestup na vlak do Mostu či do Klášterce nad Ohří. V Žatci u žel.st. bude možný 
přestup na vlak do Postoloprt a Mostu či do Lužné u Rakovníka. Na autobusovém 
nádraží v Žatci bude možný přestup na autobusy do Podbořan a Lubence nebo do 
Lipna a Loun.

DPCHJ

734 118,119 Nový pár spojů v trase Žatec-Bitozeves-Postoloprty-Louny a zpět jako náhrada za 
zrušený spoj na lince 743.

BusMat 
plus

738 101 Spoj nově veden jen v úseku Malnice - Postoloprty. BusMat 
plus

739 X

Linka nově vedena v úseku Žatec-Libčeves-Tuchořice-Lipno-Louny. Na lince bude 
zaveden ráno a odpoledne hodinový interval, dopoledne dvouhodinový interval. V 
Žatci bude většina spojů končit u žel.st., kde bude možný přestup na vlak do 
Postoloprt a Loun či do Lužné u Rakovníka. Na autobusovém nádraží Žatec bude 
možný přestup na linky do Chomutova či do Podbořany a Lubence.

BusMat 
plus

741 113 Spoj zrušen. Částečně převeden na linku 739. BusMat 
plus

742 X Posílení linky o víkendové spoje. Dva páry spojů v sobotu a v neděli v úseku Žatec-
Holedeč.

AD 
Podb.

743 X Linka zrušena. Spoje nahrazeny na lince 734. AD 
Podb.

745 X Linka zrušena. Nahrazena linkou 768. AD 
Podb.

750 X Rozdělení spojů na pracovní dny a víkendy. Drobné časové posuny u vybraných 
spojů.

AD 
Podb.

763 X Linka nově posílena o spoje dnes provozované na lince 718 v úseku Žatec-
Podbořany.

AD 
Podb.

764 14 Spoj zrušen. AD 
Podb.

Autobusové linky



768 X

Linka nově vedena v úseku Žatec-Podbořany-Vroutek-Lubenec-Lubenec,Ležky. 
Na lince bude zaveden ráno a odpoledne hodinový interval. Dopoledne pak 
dvouhodinový interval. V žatci bude možnost přestupu na autobusy do Chomutova 
či do Loun.

AD 
Podb.

769 X Linka zrušena. Spoje nahrazeny na lince 772, 768, 739, 718 AD 
Podb.

771 X Linka zrušena. Spoje nahrazeny na  lince 768,732,570. Přímé spojení Podbořany-
Chomutov zajištěno drážní dopravou.

AD 
Podb.

772 X Spoje již nebudou obsluhovat místní část Mukoděly. Na lince budou nové spoje za 
zrušenou linku 769.

AD 
Podb.

774 X
Linka nově vedena v úseku Podbořany-Vroutek-Valeč-Vroutek-Podbořany. Na 
lince vedeny tři spoje v pracovní dny. Linka nebude obsluhovat zastávku Dětaň, ale 
jen Dětaň,,rozc.1.0.

AD 
Podb.

778 5,8 Spoje zrušeny. AD 
Podb.

Linka vlak Popis změny vlaku nebo linky trať

S2 X Vlaky budou odjíždět ze stanice Klášterec n.O. o 1 minutu později. 130 
140

S12 X
Na lince dochází ke zpravidelnění intervalů. Většina vlaků bude odjíždět z 
Domoušic do Mostu v XX:43 min. V úseku Domoušice-Louny dojde ke zkrácení 
jízdní doby o cca 4 minuty.

126

S13 X Zkrácení jízdní doby o 4 minuty a s tím spojené posuny časů odjezdů ze zastávek. 123

S14 X
Na lince budou nově v úseku Žatec-Lužná u Rakovníka vedeny pouze spěšné 
vlaky v intervalu 120 minut. V úseku Žatec-Chomutov budou tyto spěšné vlaky 
doplněny rychlíky Plzeň - Chomutov jedoucí také v intervalu 120 popř. 240 minut.

124

S16 X Vlaky budou odjíždět z Kadaně předměstí o 1 minutu dříve.
133 
140 
164

Poznámka: S2 Most - Klášterec nad Ohří
S12 Most - Domoušice
S13 Most - Žatec
S14 Chomutov - Deštnice
S16 Jirkov - Kadaň

Přesný přehled změn naleznete v jízdních  řádech platných od 14.12.2008

Železnice (ČD)


