
Svezte se 

Císařským vlakem 

do Kadaně

23. srpna 2014



Dobrý den čtenáři této brožurky
 
 Město Kadaň by Vás chtělo pozvat v sobotu 23.srpna 
tohoto roku na oslavu „Císařského dne“ do Kadaně. V tento den 
si budeme připomínat návštěvu císaře Karla IV. Potěšilo by nás, 
kdyby se z čtenáře brožurky stal také cestující k nám do Kadaně. 
Pro tuto příležitost, abyste nemuseli jet autem, složitě hledat 
parkování a omezovat se v oslavě, zajistilo pro Vás město a 
dopravci po železnici možnost cestovat k nám do Kadaně vlakem. 
Proto jsme pro Vás připravili tuto brožurku, kde si můžete vybrat 
svůj spoj vlakem. Najdete zde možnost cestovat historickým 
vlakem vedeným parní lokomotivou, vlakem po  tratích s dopravou 
pouze v létě (Švestková a Doupovská dráha), rychlíkem i regionální 
dopravou. 

 Pro sběratele a váhající čtenáře brožurky připravilo město 
také překvapení. Každý cestující, který se prokáže jízdenkou, že 
ten den cestoval do Kadaně vlakem a koncové číslo jízdenky bude 
končit číslovkou 0 nebo 7 dostane u infostánku města Kadaně ve 
stanici Kadaň dárek. To platí pro jízdenky všech dopravců vlaků 
jezdící ten den do Kadaně. Dárky se budou vydávat v době od 8:00 
do 20:00 hodin. 

 Přejeme Vám hodně zážitků při cestování vlakem do Kadaně 
a těšíme se na Vaši návštěvu. Tak již neváhejte a vyberte si svůj 
ideální spoj.



Jízdní řády











Další informace na webových stránkách:
www.szdc.cz
www.cd.cz
www.cisarskyden.cz

www.mesto-kadan.cz
www.doupovskadraha.cz
www.svestkovadraha.cz

Tato brožurka má pouze informativní charakter.

























Poděkování patří:
Color 3P za trpělivost při sestavování této brožurky. SŽDC, s.o., 
že zajistila sjízdnost kolejí a za schovívavost při používání dat z 
jízdních řádů. Dopravcům za přepravu cestujících po železnici a kteří 
se zapojili a podpořili Císařský den v Kadani. Poděkování patří i Vám 
čtenářům a cestujícím, kteří si tuto brožurku přečetli a využili.

Vydalo město Kadaň pro potřeby cestujících vlakem 23. 8. 2014 do Kadaně
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