
 

 

 

 

 

 

Praha, 2. listopadu 2010 

Sleva „Vlak + letišt� Praha“ naplnila Airport 
Expressy 

Každý den vozí cestující mezi pražským hlavním nádražím a letišt�m 
v Ruzyni Airport Expressy �D a DPP. Spoje odjížd�jí v p�lhodinovém 
intervalu a zákazníci je využívají �ast�ji než d�ív. Od ledna do zá�í 
cestovalo Airport Expressy p�es 177 tisíc lidí, meziro�n� se tak po�et 
zákazník� zvýšil skoro o 30 tisíc. 
 

„Zájem o  »Airport Expressy« výrazn� vzrostl po �ervnovém zavedení speciální akvizi�ní slevy 

Vlak + letišt� Praha, se kterou zákazník �D zaplatí jen jednu cestu z domova na letišt�. Zpátky dom� 

ho dovezeme zadarmo,“ vysv�tluje Ji�í Ješeta, �editel odboru produkt� a obchodu �D. „Zatímco loni 

jsme za prvních dev�t m�síc� odvezli celkem 149 tisíc pasažér�, letos jich už bylo 177 tisíc. 

Nejvíc p�itom vzrostl po�et cestujících s doklady �D, tedy práv� t�ch, kte�í využili nabídku Vlak 

+ letišt� Praha. Bylo jich dvakrát tolik, co loni.“ Práv� proto se �eské dráhy rozhodly, že sleva 

Vlak + letišt� Praha bude platit i celý p�íští rok. P�vodn� m�la skon�it letos v prosinci. 

Vlak + letišt� Praha 

Odkudkoliv z �eské republiky si m�že zákazník koupit zpáte�ní vnitrostátní jízdenku Vlak + 

letišt� Praha do stanice Praha letišt� za cenu jednosm�rné jízdenky, která mu platí i pro cestu 

zpátky. Podmínkou je, že na zpáte�ní cest� si nechá cestující jízdenku orazítkovat. Razítko 

s datem jízdy, kdy je nutno nastoupit cestu zp�t, dostane na informa�ní p�epážce v p�íletových 

terminálech letišt� po p�edložení palubní vstupenky a osobního dokladu. Jízdenka platí 30 dn� 

a lze ji koupit u kterékoliv pokladní p�epážky �D. Cestující do stanice Praha hlavní nádraží dojedou 

vlakem, dále pak pokra�ují pravidelným autobusovým spojem �D Airport Express, který 

v p�lhodinových intervalech spojuje pražské hlavní nádraží a oba terminály ruzy�ského letišt�. 
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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 jízdskového odd�leníním �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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


