
 

 

 

 

 

 

Litoměřice, 31. března 2011 

Regionální expres z Dráž ďan do Litom ěřic a zp ět 
vyjíždí v sobotu 2. dubna 

Pravidelné víkendové spojení Dráž ďany – Litom ěřice a zp ět je také v letošním 
roce sou částí jízdního řádu.  Vlak bude jezdit v období od 2. dubna do 30. října 
2011 každou sobotu a ned ěli, a také ve svátcích uznávaných v sousedním 
Sasku. Turistický vlak z Dráž ďan do Litom ěřic m ěsta a zpět pojede na českém 
území jako zrychlený osobní vlak, v N ěmecku pak jako regionální expres 
(RE 20) „Wander-Expres Bohemica“.   

„O p římé vlakové spojení mezi saskou metropolí a Litom ěřicemi m ěli cestující v lo ňském roce zájem. 

Proto se i letos všechny zainteresované strany, ted y České dráhy, DB Regio, Ústecký kraj a Dopravní 

svaz Horní Labe, dohodly na dalším provozování t ěchto p římých vlak ů, “ uvedl Daniel Jareš, ředitel 

Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Ústí nad Labem.  

Spoje zajišťuje moderní nízkopodlažní a klimatizovaná jednotka Desiro. Na území České republiky jede spoj 

jako zrychlený osobní vlak, doprovází ho český vlakový doprovod a lze v něm použít jízdenky vydávané dle 

Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel. Je to například jízdenka SONE+ 

region Ústecký za 250 Kč, která  platí celý jeden den – v sobotu nebo neděli nebo ve dnech uznaných 

státem jako svátek, na jednu jízdenku můžou jet 2 dospělí a až 3 děti, takže je ideální pro rodiny s dětmi.  

Vlak na našem území zastavuje ve stanicích Dolní Žleb, Děčín hl. n., Neštědice, Ústí nad Labem hl.n., Ústí 

nad Labem-Střekov, Sebuzín a Velké Žernoseky. Do stanice Litoměřice město vlak dojede v 9:40 hod. 

Ze stanice  Litoměřice město zpět do Drážďan vlak odjíždí v 16:18 hod., jede po stejné trase a zastavuje 

ve všech uvedených stanicích.  

Bližší informace lze získat v informačních kancelářích a ČD centrech železničních stanic nebo 

prostřednictvím operátorů Kontaktního centra ČD na lince 840 112 113. 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 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 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. V jízdskového odděleníním 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


