
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 

 

 

Praha, 14. července 2011 

 

Jízdenku na vlak si v Lidlu koupilo p řes 14 tisíc lidí 

 

Jízdní poukázky na červencové sváte ční dny si v řetězci Lidl koupilo 14 396 
lidí. Poukázka stála 199 korun a lidé si ji v pokla dnách Českých drah a p římo 
ve vlacích vym ěnili za sí ťovou jízdenku ČD Net na 3., 4. nebo 5. července. 
Celý den tak mohli cestovat všemi vlaky ČD po celé republice. České dráhy 
a řetězec Lidl už p řipravují další akci na podzimní svátky. 

Poukázky za 199 korun využili zákazníci p řevážně ve vlacích dálkové dopravy, řada z nich si ud ělala 

„sváte ční“ výlet do Prahy. Nejvíce poukázek se prodalo na Morav ě, konkrétn ě v Ostrav ě.  

 

Stejný koncept už dopravce s řetězcem Lidl několikrát úspěšně vyzkoušel. Nízkou cenou motivuje zákazníky 

k cestování ve dnech, kdy je k dispozici volná kapacita vlaků. České dráhy tím zvyšují využití svých spojů 

o svátcích a získávají dodatečné tržby. 

 

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. 


