
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 5. listopadu 2010 

Výhodné cestování do Dráž�an s eTikety 
�eských drah 

P�i cestování do Dráž�an lze využít výhodné elektronické jízdenky eTiket 
N�mecko, které �eské dráhy prodávají na svém eShopu nebo p�es 
Kontaktní centrum na �ísle 840 112 113. eTiket si lze koupit až dva m�síce 
p�edem, nejpozd�ji však 3 dny p�ed odjezdem. Jízdenku zákazník zaplatí 
platební kartou a vytiskne si ji sám doma na tiskárn� nebo si ji vyzvedne 
na pokladní p�epážce na nádraží (v p�ípad� služby TeleTiket).  
 
S eTikety N�mecko lze vyrazit krom� Dráž�an také do Berlína, Hamburku, Stralsundu, 
Frankfurtu nad Mohanem, Lipska, Erfurtu, Mnichova �i Norimberku. eTikety platí ve vybraných 
spojích EuroCity, tedy vlacích vyšší kvality s pohodlnými moderními vozy, které odpovídají 
mezinárodním standard�m. Pro spojení s m�sty v blízkém zahrani�í jsou vlaky �asov� výhodn�jší 
a p�edevším nesrovnateln� levn�jší než letecká doprava. Od ledna do �íjna letošního roku si eTikety 
do zahrani�í koupilo tém�� 45 000 cestujících, což je o 10 tisíc více než za stejné období 
lo�ského roku. Jednozna�n� p�itom vedou práv� eTikety N�mecko, kterých se letos dosud 
prodalo tém�� 18 000, zatímco loni to bylo za stejné období jen 11 400. 

S eTiketem z Prahy do Dráž�an a zp�t za cenu od 553 K� (22 EUR) 

�eské dráhy nabízejí do Dráž�an celou �adu cenov� výhodných nabídek eTiket�. Jednosm�rný 
eTiket z Prahy stojí 477 korun (19 EUR), z Brna 728 K� (29 EUR). Pokud cestující vyrazí do saské 
metropole na jednodenní výlet a pojedou z Prahy prvním ranním vlakem EC (odjezd v 6:31 z Prahy 
hl.n.) a posledním ve�erním EC zp�t z Dráž�an do Prahy (odjezd ze stanice Dresden Hbf v 19:10), 
vyjde je zpáte�ní eTiket ve 2. vozové t�íd� na 553 K� (22 EUR). Jízdenka pro 1. vozovou t�ídu stojí 
v t�chto vlacích 829 K� (33 EUR).  

eTikety do Dráž�an v kombinaci s jízdenkou na MHD: z Prahy do centra 
Dráž�an, do Míšn� a Moritzburgu za 653 K� (26 EUR) 

Od letošního dubna lze p�es eShop nebo Kontaktní centrum �eských drah koupit eTiket 
do Dráž�an spole�n� s dokladem na m�stskou a p�ím�stskou dopravu v rámci svazu VVO 
(Verkehrsverbund Oberelbe). Za 4 eura (101 K� dle aktuálního kurzu) navíc je tak možné celý 
den cestovat m�stskou hromadnou dopravou v Dráž�anech a vyrazit si na výlet do Míšn� nebo 
na pohádkový zámek Moritzburg. Možnost p�ikoupení jízdenky VVO platí pro jednosm�rné i zpáte�ní 
eTikety Praha – Dráž�any a jednosm�rné eTikety  Brno – Dráž�any. Nabídka je ideální pro jednodenní 
výlety do Dráž�an a okolí, kdy cestující nejen výhodn� dojede do Dráž�an, ale k tomu m�že používat 
jeden den jak MHD v Dráž�anech (regionální vlaky S-Bahn, autobusy, tramvaje), tak veškeré spoje 
v okolí Dráž�an, které odpovídají sou�asné nabídce REGIONet Labe – Elbe. 



S eTiketem p�ímo až na dráž�anské letišt� 

Od 3. kv�tna 2010 je možné p�es eShop nebo Kontaktní centrum �eských drah koupit zpáte�ní 
eTiket do Dráž�an spole�n� s dokladem na dopravu vlaky S-Bahn z dráž�anského hlavního 
nádraží (Dresden Hbf) do stanice Dráž�any letišt� (Dresden Flughafen). Nabídka je ur�ena pro 
cestující z �eské republiky, kte�í letí nap�íklad na dovolenou nebo za prací z Dráž�an. eTiket platí 
jeden m�síc a stojí o 4 eura (101 K�) víc než oby�ejný zpáte�ní eTiket Praha – Dráž�any. Jízdenka je 
otev�ená, pro cestu tam si p�i nákupu cestující ur�í konkrétní den a vlak, cestu zp�t m�že provést 
libovolným vlakem EuroCity v rámci m�sí�ní platnosti dokladu. 

 

Nabídka eTiket� �D do Dráž�an (stav k 5. listopadu 2010) 
relace t�ída cena (K�)* cena (EUR) 

Praha – Dresden (jednosm�rná) 2 477 19 
Brno – Dresden (jednosm�rná) 2 728 29 
Praha – Dresden (zpáte�ní)** 2 553 22 
Praha – Dresden (zpáte�ní)** 1 829 33 
Praha – Dresden + VVO (jednosm�rná) 2 578 23 
Brno – Dresden + VVO (jednosm�rná) 2 829 33 
Praha – Dresden + VVO (zpáte�ní)** 2 653 26 
Praha – Dresden + VVO (zpáte�ní)** 1 929 37 
Praha – Dresden Flughafen 
(cesta zp�t v rámci m�sí�ní platnosti) 2 653 26 

*) Cena v K� se m�že m�nit v závislosti na vývoji kurzu koruny v��i euru. 
**) Platí p�i použití vlak� EC 178 a 179. 

V lednu 2011 se cestující �eských drah mohou t�šit na oblíbené �D Tipy, kdy se cena v relaci 
Praha – Dráž�any bude pohybovat již od 226 K� (9 EUR).  

Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového odd�lení – tiskový mluv�í �D  
M: 724 845 091, T: 972 232 532 
hotline tiskového odd�lení �D: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 

levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 


