
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 4. listopadu 2010 

�eské dráhy získaly prestižní ocen�ní 
za webové stránky 

Webové stránky �eských drah získaly t�etí místo v sout�ži Internet 
Effectiveness Awards. Komise IEA hodnotí, jak vít�zové dokáží využít 
digitální média ke vzniku nových zp�sob� podnikání, k poskytování 
služeb on-line nebo k lepší komunikaci se zákazníky �i  zam�stnanci.  
 
�eské dráhy zabodovaly v kategorii Nejlepší užití online prodeje, hodnotitelé tedy ocenili 
zejména eShop �D, na kterém je dnes možné koupit nap�íklad cestovní doklady na všechny 
vnitrostátní spoje i �adu výhodných jízdenek do zahrani�í. V tuto chvíli probíhá zkušební provoz 
nové podoby eShopu, který bude uživatelsky ješt� p�íjemn�jší a do ostrého provozu p�jde 
s novým grafikonem v prosinci. O nové funkce bude rozší�ena také elektronická mapa, dál se bude 
rozvíjet rubrika volno�asových aktivit a p�ibude katalog železni�ních vozidel, což pot�ší hlavn� 
fanoušky železnice. Webové stránky �D navštíví týdn� až 170 tisíc lidí, každý návšt�vník p�itom 
stráví na stránkách pr�m�rn� 16 minut. 

„Nedávno jsme se umístili i v sout�ži WebTop100,“ p�ipomíná Roman Menc z odboru �ízení zna�ky 
�D. „V oborovém žeb�í�ku jsme zaujali druhé místo v sekci Transport hned za absolutním 
vít�zem �eskou poštou. V hlavním stromu sout�že jsme skon�ili na 4. míst� mezi 100 firmami 
s významným ekonomickým potenciálem, hned za spole�nostmi �EZ nebo �eskou poštou. Stránky �D 
získaly 59,50 bod� ze sta, absolutní vít�z získal 64,8 bod�. Dostali jsme se tak t�eba nad DHL nebo 
�eské aerolinie.“ 
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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. 


