
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 19. dubna 2011 

Nabídka Praha - Brno za 160 korun prodloužena 
do prvního kv ětna 

Od minulého pond ělí platí cestující mezi Prahou a Brnem za jednu ces tu ve 
2. vozové t řídě jen 160 korun. Zájem je tak velký, že se České dráhy rozhodly 
akční nabídku prodloužit až do 1. kv ětna. Nap říklad v sobotu jelo vlaky mezi 
Prahou a Brnem v obou sm ěrech dvakrát tolik cestujících než obvykle, což se 
příznivě odráží na tržbách. 

Podmínky z ůstávají stejné. Akce platí na jízdenky ze stanice P raha hl. n. p řes Českou T řebovou do 

stanice Brno hl. n. nebo opa čně. Za zpáteční jízdu cestující zaplatí 320 korun. Cílem akce je  

propagace taktového vlakového spojení obou m ěst a podpora železni ční dopravy, která má práv ě na 

této trase velkou konkurenci v silni ční doprav ě. Jízdenky „ ČD PROMO Praha – Brno“ jsou v prodeji 

pouze u pokladních p řepážek ČD železničních stanic v Praze a v Brn ě a na příslušný den, p ředprodej 

není možný.  

Akce pod názvem „ČD PROMO“ pořádá národní dopravce v různých formách od loňského roku, kdy na 

vybraných tratích nabídnul svým zákazníkům jednodenní jízdenky od 1 koruny. Podobné nabídky plánují 

České dráhy pro jednotlivé kraje také na letošní rok . První propaga ční akce prob ěhne na trati Ž ďár 

nad Sázavou – Nové M ěsto na Morav ě už příští st ředu a cestující se tu svezou za 1 korunu.  

 
 
Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení ČD: 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. 


