
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Zlín, 15. prosince 2010 

Mimo řádný vlak ze Zlína do Luha čovic 

České dráhy vypraví v sobotu 18. prosince v rámci Mi kulášských jízd 
zvláštní vlak vedený modernizovanou jednotkou Regio nova ze Zlína p řes 
Otrokovice do nov ě otev řené plovárny láze ňského m ěsta Luha čovice. 
Cestující získají po p ředložení jízdenky ze zvláštního vlaku zvýhodn ěné 
vstupné na plovárnu. Na d ěti vedle jízdy vlakem a vodních radovánek 
čeká i malý dárek. 
 
„Mimo řádný vlak vyjede ze zlínské stanice st řed v 7:40, zastaví v Otrokovicích v osm hodin 
a do cílových Luha čovic dorazí krátce p řed půl desátou. Na zpáte ční cestu se vlak vydá ve 13:45 
a do Zlína dojede dv ě minuty p řed půl čtvrtou,“  uvádí Ludvík Urban, ředitel Krajského centra osobní 
dopravy ČD ve Zlíně a doplňuje: „Za zpáteční jízdné zaplatí dospělí padesát korun, děti od 6 do 15 let 
polovinu. Každý, kdo předloží tuto jízdenku na luhačovické plovárně, dostane zvýhodněné vstupné. 
Nejmenší dostanou od Českých drah i malý dárek. Zvláštním vlakem a pozvánkou na plovárnu 
v netradičním čase chceme odlehčit předvánočnímu shonu a zpříjemnit den nejmenším.“ 
 
Předprodej jízdenek s rezervací místa je ve stanicích Zlín střed a Otrokovice. Nástup bez předem 
zakoupené jízdenky bude povolen pouze do vyčerpání kapacity vlaku.  

 
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba pro mimo řádnosti): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

přes 163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České 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 Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr 

levných eTiketů do zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 

 


