
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 15. července 2011 

 
Spojení po Zlaté stezce z Čech do Bavor obnoveno  
 
Od tohoto víkendu bude možné cestovat mezi Čechami a Bavorskem ve řejnou 

dopravou po trase historické Zlaté stezky. Ta již n ěkolik staletí spojuje Čechy 

s bavorským Pasovem. Spojení ve řejnou dopravou zaniklo po 2. sv ětové válce 

a nyní je p řibližn ě po 60 letech obnoveno. Na sou časné doprav ě se podílejí 

vlaky Českých drah a Ilztalbahn a autobusy spole čnosti RBO. Pro cesty je 

možné využít zvýhodn ěné jízdenky Sport Karta+ Vltava-Dunaj. O zahajovací m 

víkendu platí zvýhodn ěné nabídky.         

 
Nové spojení bude fungovat o víkendech od 16. července až do 30. října. Lidé budou moci využít 

spoje Českých drah do zastávky Nové Údolí, kde je p řestup na autobusy spole čnosti RBO do 

zastávky Waldkirchen. Zastávka autobusu je asi 4 mi nuty ch ůze od vlakové zastávky Nové Údolí 

na německé stran ě bývalé celnice. Z Waldkirchenu je pak možné pokra čovat vlaky Ilztalbahn do 

Pasova, který je známý svou bohatou historií a množ stvím památek.  V budoucnosti se spojení 

ještě vylepší, neboť se předpokládá odjezd autobusů společnosti RBO až z těsné blízkosti stanice 

Nové Údolí na české straně hranic.  

    

Pro víkendové cesty do Bavorska je možné využít jízdenku Sport Karta+ Vltava-Dunaj, která platí na 

vybraných tratích v Čechách, v Rakousku a  na víkendových spojích RBO a Ilztalbahn z Pasova do 

Freyungu. Pro držitele In-karty/Rail plus je cena cca 626 Kč*) (23 Euro) a pro další cestující cca 

979 Kč*) (36 Euro). S touto jízdenkou je v označených spojích možná přeprava jízdního kola zdarma.  

 

O zahajovacím víkendu levn ěji    

O prvním víkendu 16. a 17. července, kdy startuje nové spojení Čech a bavorského Pasova, platí také 

zvláštní zvýhodněné jízdné. Cestující při této příležitosti mohou mimořádně využít také levnější variantu 

jízdenky Sport Karta Vltava-Dunaj v ceně cca 206 Kč*) (8 Euro) pro držitele In-karty / Rail plus a nebo 

za cca 412 Kč*) (16 Euro) pro další cestující. O tomto víkendu je tak možné podniknout zpáteční výlet 

z Čech do Pasova za cenu od cca 206 Kč*) (8 Euro)         

 

Další podrobnosti o slevách a spojích je možné nalézt na internetu, např. na stránkách Českých drah 

www.cd.cz nebo dopravce Ilztalbahn na www.ilztalbahn.eu a www.ilztalbahn-gmbh.de.   

 

*) ceny v Kč jsou pouze orientační, jsou stanoveny přepočtem z ceny EUR podle kurzu EUR x Kč.  
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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. 


