
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Mariánské Lázně, 11. května 2011 

Na zájení lázeňské sezóny p řijede do Mariánských 
Lázní Pendolino 
České dráhy vypraví v sobotu 14. kv ětna mimo řádný spoj z Prahy 
do Mariánských Lázní. Jednotka Pendolino p řiveze hosty a cestující 
na záhájení letošní láze ňské sezóny. Pro zájemce je p řipravena také 
prezenta ční jízda Pendolina z Mariánských Lázní do Chebu a z pět. 

Pendolino p řijede do láze ňského m ěsta v 10:13 hod. Od 11:00 až do 14:45 hod. bude mož né si vlak 
prohlédnout. Krom ě vlaku si zájemci m ůžou podívat také nové pracovišt ě výprav čího 
v rekonstruované budov ě mariánskoláze ňského nádraží. Ve 13:30 začne doprovodný program, v němž 
se představí Dechový orchestr mladých a mažoretky. V nádražní hale se uskuteční výstava dobových 
fotografií vzhahujících se k nádraží Mariánské Lázně a trati Plzeň – Cheb. 
 

Jízdní řád prezenta ční jízdy Pendolina 
Praha – Mariánské Lázně a zpět (14. května 2011) 
směr tam 

Zvl. IC 30008 
žel. stanice směr zpět 

Zvl. IC 30005 
příj. odj.  příj. odj. 

 07:28 Praha hl.n. 19:18  
07:36 07:38 Praha-Smíchov 19:10 19:11 
09:07 09:10 Plzeň hl.n. 17:27 17:35 
10:13  Mariánské Lázně  16:23 

 
Ve vlaku platí standardní jízdné dle tarifu ČD a do spoj ů je pot řeba si po řídit místenku za 0 K č. 
 
Pendolino pojede odpoledne z Chebu do Mariánských L ázní a zpět. V úseku Mariánské Lázně – Cheb 
a zpět platí akční jízdné IN 50 pro všechny (jednosměrná jízdenka 23 Kč, zpáteční jízdenka 43 Kč, 
bez prokazování nároku na slevu). Jízenky budou v prodeji v sobotu 14. května v pokladně ČD 
v Mariánských Lázních. V tomto úseku není povinná rezervace. 
 

Jízdní řád prezenta ční jízdy Pendolina 
Mariánské Lázně – Cheb a zpět (14. května 2011) 
směr tam žel. stanice směr zpět 

15:00 Mariánské Lázně 15:44 
15:22 Cheb 15:40 

 
 

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 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. 


