
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 5. září 2011 

Na novém eShopu ČD nakoupíte snáz, rychleji 
a bez registrace 
 

České dráhy spustily eShop druhé generace. Dopravce zásadně zjednodušil 
jak výb ěr konkrétního jízdního dokladu, tak samotný proces nákupu. Model je 
podobný jako u leteckých a železni čních spole čností v N ěmecku nebo 
v Anglii, zárove ň však p řináší n ěkteré novinky. Zákazníci, kte ří na eShopu ČD 
s oblibou nakupují levné vnitrostátní i mezinárodní  elektronické jízdenky, tak 
nakoupí snáz a nov ě i bez registrace.  

Nový eShop mohou zákazníci Českých drah vyzkoušet na www.cd.cz/eshop2g . Systém budou České 
dráhy m ěsíc testovat a p řitom sbírat p řipomínky zákazník ů. Po tuto dobu bude fungovat i dosavadní 
eShop na www.cd.cz/eshop . 

Zájem o nákup jízdenek přes internet neustále roste. Na eShopu ČD se přitom nejvíce prodávají jízdenky 
na spoje mezi Prahou a Ostravou nebo Prahou a Olomoucí. „ Dosavadní zp ůsob nákupu doklad ů 
na eShopu ČD požadavk ům dnešních uživatel ů nevyhovoval, zákazník strávil nákupem v pr ůměru 
10 až 11 minut,“  vysvětluje důvody změn ředitel odboru řízení značky ČD Stanislav Perkner. „ Právě 
spušt ěná verze eShopu zaru čuje, že zákazník stráví nákupem mnohem kratší dobu,  na po řízení běžné 
jednosm ěrné jízdenky posta čí jen p ět kliknutí. Navíc mu systém sám nabídne tu nejlepší  variantu, 
aniž by musel studovat tarif. D ůležitou zm ěnou je i to, že se cestující již nemusí registrovat .“  

Hlavní výhody nového eShopu ČD www.cd.cz/eshop2g 

• eShop vám sám nabídne nejvýhodn ější jízdenku 
• nakoupíte bez registrace  
• už nemusíte nakupovat každou jízdenku zvlášť, jízdní doklady pro celou rodinu, psa i kola  koupíte 

najednou  
• místo 11 kroků vám k nákupu jednosměrné jízdenky posta čí 5 kliknutí  
• jednoduchou jízdenku koupíte za pouhých 7 minut 
• nově lze na eShopu koupit i rezervace pro kolo 
• pokud chcete, přijde vám před odjezdem zdarma SMS s informacemi o spoji,  případném zpoždění 

nebo omezení na trati 

Výhodou eShopu je, že se zákazník odbaví sám z domo va, systém mu nabídne nejlepší variantu, 
může si dokoupit i další dopl ňkové služby a jízdenku si taky sám vytiskne.  „Nový eShop jsme 
připravovali n ěkolik m ěsíců. Snažili jsme se využít osv ědčený systém ze zahrani čí a dál ho 
zdokonalit a p řizpůsobit požadavk ům našich zákazník ů. Také proto je pro nás reakce uživatel ů 
na eShop d ůležitou zp ětnou vazbou, kterou využijeme p ři jeho dalším rozvoji,“  dodává Stanislav 
Perkner. 



Svůj eShop spustily České dráhy v roce 2005 a od té doby postupně rozšiřují nabídku jízdních dokladů. 
V současné době je možné přes internet koupit například obyčejné a zpáteční vnitrostátní jízdenky, traťové 
jízdenky, síťové jízdenky SONE+ nebo ČD Net, SporoTikety Evropa, SporoTikety Česko, místenky, jízdní 
doklady pro psa, cestující si může vyřídit In-kartu a podobně. Denně se prostřednictvím eShopu ČD prodá 
1 400 jízdních dokladů.  

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. 

 


