
 

 

 

 

 

 

Plzeň, 21. dubna 2011 

S Českými drahami na výlet do Českého lesa 

Zvláštní vlak z plze ňského hlavního nádraží tentokrát do B ělé nad Radbuzou, 

Poběžovic nebo Horšovského Týna, vypravují už po jednat řicáté České dráhy 

ve spolupráci se St řediskem volného času dětí a mládeže Plze ň. Souprava 

pojede v sobotu 7. kv ětna a je ur čena především cykloturist ům.  

 
„V souprav ě je 200 míst, vagón pro cyklisty a bufetový v ůz. Vlak odjíždí v 7:47 z plze ňského hlavního 

nádraží, návrat zp ět do Plzn ě bude v 18:38 hodin,“  uvedl Vladimír Kostelný, ředitel Krajského centra 

osobní dopravy Českých drah v Plzni. Tradiční akci po řádá Sdružení pro volný čas DEMARO v Plzni 

s dalšími partnery v četně Českých drah.   

Pěší turisté i cykloturisté mohou navštívit zajímavou  a málo známou krajinu Českého lesa. Den si 

samoz řejmě lze naplánovat individuáln ě, nebo využít n ěkterou z tras doporu čených po řadateli.  

Cena zpátečních jízdenek: dosp ělí 200 Kč, děti do 15 let 160 K č, kolo 30 K č. Jízdenky do vlaku je 

nutné rezervovat p ředem. Další informace je možné získat na telefonu 6 06 063 209 nebo e-mailu 

m.holomelova@svcdomecek.cz .  

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí 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 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. 

 
 
 


