
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Jihlava, 22. dubna 2011 

Vyzkoušejte spojení Ž ďáru nad Sázavou  
s Novým M ěstem na Morav ě za pouhou korunu 

České dráhy po lo ňské úsp ěšné promo akci, kdy nabídly cestujícím jízdu 
mezi Jihlavou a Havlí čkovým Brodem za 1 korunu, p řicházejí s další 
mimo řádnou nabídkou. Ve st ředu 27. dubna mohou všichni zájemci 
vyzkoušet vlaková spojení mezi Ž ďárem nad Sázavou a Novým M ěstem 
na Morav ě, zpáteční jízdenka bude stát tento den op ět pouze jednu 
korunu. I v letošním roce plánují České dráhy tyto akce po řádat ve všech 
krajích republiky. Cílem speciální jednodenní nabíd ky je propagovat 
regionální železni ční dopravu a p řilákat nové zákazníky k cest ě vlakem. 
 
„Chceme ak ční nabídkou ukázat výhody vlakového spojení t ěchto dvou m ěst. V pracovní dny 
vypravujeme vlaky každou hodinu a b ěhem víkendu každé dv ě. K tomu je ve Ž ďáře nad Sázavou 
ideální možnost p řestupu na spoje sm ěrem na Prahu či Brno. U v ětšiny vlak ů navíc sveze naše 
cestující modernizovaná jednotka Regionova. Každý s e tak v pohodlí a bezpe čí dostane 
z Nového M ěsta do Ž ďáru za 21 minut, respektive za 17 od zastávky u nem ocnice. K tomu si 
můžete vzít s sebou i kolo, Regionovy jsou uzp ůsobeny i pro p řepravu bicykl ů nebo cestovních 
zavazadel,“  upřesňuje Lenka Horáková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Jihlav ě. 

 

Cestovat na zpáte ční jízdenku za 1 korunu mohou zájemci kdykoliv ve s tředu 27. dubna 

kterýmkoliv spojem mezi Ž ďárem nad Sázavou a Novým M ěstem na Morav ě a opačně. Stačí si 

v tento den u pokladních přepážek ČD v těchto dvou městech zakoupit jízdní doklad za 1 korunu  

a vyrazit vlakem do práce, školy nebo jen tak na výlet. Každý, kdo nastoupí do vlaku mezi t ěmito 

stanicemi, má možnost koupit si ak ční jízdenku p římo u pr ůvod čího.  

 

Zpáteční jízdenku za 1 korunu lze využít až do p ůlnoci následujícího dne, tj. do 28. dubna.  

 
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: 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. 
 


