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Pardubice, 11. �íjna 2010 

Mezi Chrudimí a Pardubicemi za 1 korunu 

Ve st�edu 13. �íjna mohou všichni zájemci využít mezi Chrudimí 
a Pardubicemi mimo�ádnou ak�ní nabídku �eských drah a vyzkoušet vlaková 
spojení mezi t�mito m�sty za 1 korunu. �eské dráhy, po dohod� 
s Pardubickým krajem, cht�jí stejn� jako v ostatních regionech republiky 
umožnit lidem snadno a rychle vyzkoušet železni�ní dopravu tam, kde 
nabízejí kvalitní spojení vlakem. V letošním roce po�ádají �eské dráhy tyto 
akce na celkem 14 místech, poslední z nich práv� v Pardubickém kraji. Cílem 
této speciální jednodenní nabídky je propagovat regionální železni�ní 
dopravu a motivovat nové zákazníky k cest� vlakem.  
 
„Cestovat se zpáte�ní jízdenkou za 1 korunu mohou zájemci kdykoliv ve st�edu 13. �íjna kterýmkoliv 
spojem mezi Pardubicemi a Chrudimí. Sta�í si v tento den zakoupit u pokladních p�epážek �D 
v Pardubicích, Pardubicích-Rosicích nad Labem nebo Chrudimi zpáte�ní jízdenku za 1 korunu 
a vyrazit vlakem nap�íklad do práce, školy, k léka�i nebo t�eba jen za zábavou. Ak�ní zpáte�ní 
jízdenka platí i pro jízdy jen mezi Chrudimí a Rosicemi. Pro cestu opa�ným sm�rem je platná až do 
p�lnoci následujícího dne,“ uvádí Michal Št�pán, �editel Krajského centra osobní dopravy �D 
v Pardubicích. 
 
Jízdu vlakem z Pardubic do Chrudimi za 1 K� si také vyzkouší hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek a další pozvaní hosté. Z Pardubic do Chrudimi pojedou osobním vlakem v 13:55. P�ed odjezdem 
se bude ve 13:15 v prostorách �D Lounge na pardubickém hlavním nádraží konat krátká tisková 
konference. Za �eské dráhy p�islíbil ú�ast nám�stek generálního �editele �D pro osobní dopravu 
Antonín Blažek. Tématem diskuze bude rozvoj regionální vlakové dopravy v Pardubickém kraji a spole�n� 
p�ipravované projekty v oblasti ve�ejné dopravy v kraji. 
 
Pardubický kraj je tak posledním regionem �eské republiky, kde se taková propaga�ní akce  koná. 
Jejím cílem je umožnit lidem snadno a levn� vyzkoušet vlakovou dopravu tam, kde je kvalitní spojení. �eské 
dráhy na daném úseku nasazují p�evážn� modernizované soupravy Regionova, které jsou 
konstruovány jako �áste�n� nízkopodlažní a umož�ují tím pohodlné cestování také vozí�ká��m, maminkám 
s ko�árky a cyklist�m. Nechybí ani audiovizuální systém nebo moderní �aloun�né seda�ky. V nejbližších 
letech se po�ítá s nasazením zcela nových vozidel. 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské 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 �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do 

zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 

 


