
Císařský den 2019 – posilová vlaková a náhradní autobusová doprava 
 Z důvodu elektrifikace železniční tratě v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň 
je zavedena náhradní autobusová doprava, která bude ukončena 30. 9. 2019. 
Při „Císařském dni v Kadani“ v sobotu 24. 8. 2019 budou všechny pravidelné 
vlakové spoje nahrazeny autobusem. Vybrané spoje od 8,00  dopoledne budou 
posilovány. Město Kadaň doobjednává 
autobusové spoje ze stanice Kadaň-Prunéřov do zastávky Kadaně předměstí u 
vybraných spojů, u kterých není přestup do Kadaně. Jedná se o spoj číslo 7054 
přijíždějící z Mostu a Chomutova do Kadaně-Prunéřova v 12,45 hodin (odjezd 
směr Kadaň předměstí v 12,51 hodin) a spoj číslo 7056 přijíždějící z Mostu a 
Chomutova do Kadaně-Prunéřova v 14,45 hodin (odjezd směr Kadaň předměstí 
v 14,51 hodin). Dále je objednán autobusový spoj z Kadaně předměstí (odjezd 
v 18,51 hodin) do Kadaně-Prunéřova k spoji číslo 7013, který pokračuje v 19,13 
hodin ve směru Chomutov a Most. 
 Jako každý rok je dále objednáno prodloužení pravidelného spoje číslo 
17673 z Kadaně předměstí (odjezd v 22,22 hodin) do Chomutova, který bude 
prodloužen do stanice Most. Náhradní autobusová doprava bude zavedena až 
do Chomutova a Mostu. 
 Ve směru Doupovské dráhy (linka T6) budou celý den všechny spoje 
vedeny ze zastávky Kadaň předměstí vlakem. Spoje Doupovské dráhy (linka T6) 
pokračující z Kadaně předměstí směr Kadaň-Prunéřov a zpět budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou. 
Noční vlakový spoj směr Radonice u Kadaně bude vypraven z Kadaně 
předměstí. Odjíždět bude pouze ze zastávky Kadaň předměstí (ne 
z autobusové zastávky náhradní dopravy pod stanicí Kadaň). Odjezd bude 
v 22,30 hodin. 
 V náhradní autobusové dopravě platí jízdné „Dopravy Ústeckého kraje – 
DÚK“ a jízdné Českých drah a.s.. V Doupovské dráze – linky T6 ve vlacích a v 
náhradní autobusové dopravě platí pouze jízdné „Dopravy Ústeckého kraje – 
DÚK“. Tradiční „Císařský vlak“ z Děčína a historický motorový vlak z Jirkova 
z důvodu výluky na trati do Kadaně v tomto roce mimořádně nepojede.  
 

Doplněné spoje náhradní autobusové dopravy: 
Odjezd z Kadaně-Prunéřova do Kadaně a Kadaně předměstí  v 12,51 hodin 
Odjezd z Kadaně-Prunéřova do Kadaně a Kadaně předměstí v 14,51 hodin 
Odjezd z Kadaně předměstí do Kadaně a Kadaně-Prunéřova v 18,51 hodin 
Odjezd z Kadaně předměstí do Kadaně, Chomutova a Mostu v 22,22 hodin 
Odjezd z Kadaně předměstí do Radonic u Kadaně  v 22,30 hodin  
 
 


