
                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

 

 

Praha, Litoměřice, 24. března 2011 

Vlakem levn ěji na Tržnici Zahrady Čech 
v Litom ěřicích 

České dráhy jsou oficiálním dopravcem výstavy Tržnic e Zahrady Čech, 
která se koná v Litom ěřicích od 6. do 10. dubna. Každý, kdo se na tradi ční  
výstavu pro zahrádká ře, kutily a chalupá ře vydá vlakem, m ůže využít 
nabídky cenov ě výhodných zpáte čních jízdenek Českých drah VLAK+. 
Cesta na výstavu a zp ět tak p řijde nap ř. z Prahy na 113 korun, z Pardubic 
na 189 korun. Jedinou podmínkou pro uznání slevy je  nechat si jízdenku 
na výstavišti ozna čit oficiálním razítkem.  

„Cestující zaplatí za zpáte ční jízdenku VLAK+ do Litom ěřic tolik, kolik by zaplatili za oby čejnou 
jízdenku pro jeden sm ěr. Děti do 15 let a d ůchodci s p říslušným pr ůkazem mají 
padesátiprocentní slevu,“  vysvětluje Vladimír Peléšek, ředitel Odboru produktů a obchodu Českých 
drah a dodává: „Zpáteční cestu tak budou mít vlastně zadarmo.“ 

Jízdenky VLAK+ na Tržnici Zahrady Čech je možné vydat z kterékoliv stanice nebo zastávky, kde staví 
vlaky Českých drah, do stanic Litom ěřice m ěsto nebo Litom ěřice horní nádraží. Dopravce je bude 
prodávat na dny 6. – 10. dubna, předprodej začne 28. března. Jízdenky budou mít standardní platnost 
(do 24:00 dne následujícího po prvním dnu platnosti). 

Příklady cen jízdenek VLAK+ na výstavu Tržnice Zahrad y Čech 
(nabídka platí ve dnech 6. – 10. dubna 2011) 

trasa 
zpáteční 

jízdenka VLAK+ 
(dospělí) 

obyčejná jízdenka se 
zpáteční slevou 

(dospělí) 
Ústí n. Lab. západ  – Litoměřice město 42 Kč 79 Kč 
Praha hl.n.  – Litoměřice hor. n. 
(přes Lovosice) 

120 Kč 228 Kč 

Liberec  – Litoměřice hor. n. 
(přes Českou Lípu)  

131 Kč 248 Kč 

Pardubice hl.n.  – Litoměřice město 
(přes Mělník) 

189 Kč 359 Kč 

Olomouc hl.n.  – Litoměřice město 
(přes Mělník) 

364 Kč 691 Kč 

Brno hl.n.  – Litoměřice město 
(přes Mělník) 

370 Kč 703 Kč 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 



Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 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 SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


