
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Teplice, 9. května 2011 

Z Litvínova do Teplic v Čechách za  1 korunu 
Za jednu korunu se mohou ve čtvrtek 12. kv ětna  svézt zákazníci Českých 
drah na trati Litvínov – Teplice v Čechách. Nabídku na cestování za 1 K č 
připravily České dráhy také na trati Domoušice – Louny – Most.  Je to další 
z řady propaga čních akcí ČD Promo, které dopravce po řádá postupn ě ve 
všech krajích. Cílem je umožnit lidem levn ě vyzkoušet výhody vlakového 
spojení a p řesvědčit je, aby i nap říště nechali auto v garáži a pro cesty do 
práce nebo do školy používali vlak. 

Cestovat na zpáte ční jízdenku za 1 korunu mohou lidé kdykoliv ve čtvrtek 12. kv ětna kterýmkoliv 
spojem mezi Litvínovem a Teplicemi v Čechách nebo opa čně. Stačí si v tento den u pokladních 
přepážek ČD v těchto dvou městech, případně u průvodčího, pokud cestující přistoupí v zastávce bez 
pokladny, zakoupit jízdní doklad za 1 korunu a vyrazit vlakem třeba jen tak na výlet. Pro cestu v jednom 
směru platí jízdenka celý den 12. kv ětna, pro cestu zp ět  lze jízdenku za 1 korunu využít až do p ůlnoci 
následujícího dne, tedy do 13. kv ětna.  
 
Nabídku na cestování za 1 K č připravily České dráhy také na trati Domoušice – Louny – Most.  Stačí si 

zakoupit ve čtvrtek  12. května  zpáteční jízdenku ČD Promo u pokladen ČD ve stanicích Domoušice, Louny, 

Bečov u Mostu nebo Most a vybrat si z následujících možností: 

• ve stanici Domoušice lze zakoupit jízdenku ČD Promo do stanice Most  

• ve stanici Louny lze zakoupit jízdenku ČD Promo do stanice Domoušice nebo Most  

• ve stanici Bečov u Mostu lze zakoupit jízdenku ČD Promo do stanice Domoušice nebo Most  

• ve stanici Most lze zakoupit jízdenku ČD Promo do stanice Domoušice  

 

Nastoupit do vlaku můžete také na zastávkách, kde není k dispozici pokladna ČD, a zpáteční jízdenku za 1 

Kč do stanice Domoušice nebo Most si zakoupit u průvodčího přímo ve vlaku. Pro cestu v jednom směru 

platí celý den čtvrtek 12. května, pro cestu zpět do půlnoci následujícího dne, tedy 13. května. 

 
První letošní akce ČD Promo na regionální trati se uskutečnila  mezi Žďárem nad Sázavou a Novým městem 
na Moravě. Zpáteční jízdenku za 1 korunu si tam koupilo přes 600 lidí, tedy dvojnásobek počtu cestujících 
na této trati v běžný den. „Tyto akce jsme po řádali už loni a pro nás znamenají následné zvýšení 
tržeb,“  vysvětluje Vladimír Peléšek, ředitel Odboru produktů a obchodu ČD. „Část cestujících, kte ří díky 
výrazné slev ě vlak vyzkoušeli, nám z ůstává v ěrná, a tržby se díky tomu zvýšily o stovky tisíc 
měsíčně. Volíme p řitom trat ě, kde nabízíme n ěco nového nebo vyšší kvalitu služeb. Letos chystáme  
asi dvacítku podobných ak čních nabídek na regionálních tratích ve všech krají ch České republiky.“ 
 
„Mezi Litvínovem a Teplicemi Čechách jezdí vlaky v dvouhodinovém taktu, ve špi čkách jede vlak 
každou hodinu. V ětšinu spoj ů zajiš ťujeme moderními jednotkami  
Regionova,“ upřesnil Daniel Jareš, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Ústí nad Labem. Také 



mezi Doumošicemi a Mostem jezdí ve špičce vlaky každou hodinu a většina spojů zajišťují jednotky 
Reginova. 
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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. 


