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VáŽený pane starosto'
dovolte mi' abych Vás informova] o následujicí změně techno]og e V odbavování cestujících společnosti
České dráhy'

s platností od 1' březÍ\a 2014 bude V rámci úsporných opatření na regionálni ŽeLeznični dopravu
Královéhradeckého kraje na trat 023 V úseku Doudleby nad orlicí - Rokytnice v orlických horách
zaveden tzv' specifický zpŮsob odbavování cestujiclch' Ten spočíVá V tom Že odbavení jízdénkami a
konirolu cestujících provádÍ strojvedoucí přísuŠného Vlaku Kontro a jízdenek je prováděna inamátkově
za pomocí V|akových revizorů'
obdobnou technoogii naŠe spoleČnost provozuje jiŽ několk Let jak V KÍálovéhradeckém kraji, tak i v
dalších kÍajlch na reg onálních trallch bez jakýchkol]V problérnů' cíLem je sníŽení nákladů hrazených z
Veřejných prostředků Královéhradeckého kraje' Ubezpečuji Vás, že rozsah sjednané dopravni
obsll]žnosti tímio opatřenlm nebude dotčen' k termínu čeNnové změny jízdnich řádů jednáme s
K'álovéhladeckýŤ k'ajen 1aopal o le^o d'lc'Ť rozš''eni
Vzhledem ke zvýšenému rozsah! přepravy cestujících na uvedéné tÍati V obdobÍ školních Vý]etŮ a

dovolených budou V terÍnínu í5'6. - 30'9' Všechny v]aky doprovázeny pÍůVodčím. Totéž platí i pro Íanni
ý al'y 25220!)5223 ý aobé Š\o nlho VyJcová1''
V piůběhu měsíce února t. r budou o uvedených změnách našj zákazníci informování VýVěskami ( viz
přiloha tohoto dopisu) na dotčených Železničních stan]cÍch a zastáVkách a V motorových Vozech na trati

boud]eby nad orl]cí - Rokytnice V orlických horách' DoVoluj si Vás požádat o souÓinnost V inÍoímování
občanŮ Vaší obce.
Vzhledem k někteným nepřesným inforÍracim, které se objevily V regionálních rrediích, nabízÍrn moŽnost

osobního setkání k VysvětLení a upřesněnÍ VýŠe uvedené problematiky Konkrétn[ términ je možno

dohodnoUt na emailoVé adrese l\,4oravcik@kcod'cd.cz'
Děkujiza spo]upráci ajsern s pozdraveÍn

]ng' Roman lMoravóík
ředit€ 
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Změny od 1. 3. 2014
Specifický způsob odbavení cestujÍcÍch

VáŽenÍ cestujícÍ,
ke dni I' 3' 2014 dojde k zařazenÍ tratě 023 (Doudleby nad or|icÍ - Rokytnice v or-
lických horách) do systému specifického způsobu odbavení cestujícÍch' Vlaky již
nebudou doprovázeny průvodčÍm.
Toto opatření se netýká vlal<U 25220125223 Ve dnech školního vyučování a všech
Vlaků V obdobÍ 15.6. - 30.9. přÍsIušného roku'

Jízdenky si budete moci zakoupit v předprodeji v Železničních stanicích, prostřed-
nictvím eShopu ČD a vybrané druhyjízdenek Vám vpředprodeji můŽe prodat i

průvodčí přípojných tratí'
V případě nástupu do vlal<u bez předem zakoupenéhojízdního dokIadu' požádejte
(bezod kIad n ě) o vydáníjízd e n ky strojvedo u cího.

Nově vzniká povinnost označit si předem zakoupené jízdní doklady, Vyjma l(iIo-
metrické banky, traťových, síťových, mezinárodních jízdenek ajízdenek vydaných
z přenosné osobní pokIadny průvodčího'

N eoznačená jízden ka, nebo označená opakovaně, je neplatná'

Podrobné informace o tarifu a smIuvně přepravních podmín|<ách ČD naleznete na
webových strán kách www.cd.cz


