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Ceník inzerce

platný od 1. prosince 2018
Náklad
145 000

Čtenost

1 240 000 obyvatel
i díky unikátnímu systému distribuce

Informace o titulu
Klientský magazín ČD pro vás s měsíční periodicitou je určen nejen pro zákazníky Českých drah
se spoustou zajímavých i užitečných informací a soutěží o hodnotné ceny.

Náklad 145 000 výtisků
Ověřený náklad auditovaný ABC ČR.

Ústí n. Lab.
Liberec

Distribuce

Karlovy Vary

Zdarma po celé ČR na více
než 300 nádražích, ve všech
vlacích dálkové dopravy
a v příměstských vlacích
pražské a ostravské aglomerace.

Hradec Králové

Plzeň

Praha

Pardubice

Ostrava
Olomouc

Jihlava
Zlín

●  speciální stojany (celkem 313)
▪  vlakové spoje (více než 500 denně)

Brno

České Budějovice

Odkud nás čtenáři znají*
73 % nádraží ČD
43 % vlaky ČD
7  % příbuzní, přátelé
2 % ostatní

* Výsledky interního průzkumu oblíbenosti jednotlivých rubrik z roku 2015.

Obsah magazínu
Kromě informací o službách a aktuálních nabídkách Českých drah nabízí magazín také spoustu zábavného
i poučného čtení.  V pravidelných rubrikách najdou čtenáři řadu zajímavých lifestylových témat, mezi
nejoblíbenější patří cestopisy, kulturní tipy a rozhovory se známými osobnostmi, rubrika Retro a soutěže.
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Cestopis

Cestopis
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TOPIS
TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: AUTOR, JAN CAGA

BRNO

Tam, kde se uzavírají

KRUHY

Buďto ho milujete, nebo nenávidíte. Je
určitě rozdíl se tady narodit, žít, nebo sem
přijet jako auslendr a snažit se pochopit.
Shoda náhod mě do Brna zavála s cílem
blíže poznat město, které se nejednou
zapsalo do kroniky naší země. Zajímaly
mě především události léta roku 1992, kdy
bylo právě v Brně stvrzeno rozhodnutí
rozdělit společný stát Čechů a Slováků.
Dva dny v jihomoravské metropoli mě
ale přesvědčily, že tohle město si zaslouží
mnohem víc pozornosti. Tolik barev
na jednom místě totiž jinde nenajdete.

PRAHA

BRNO

Železniční
téma

50

Železnice

Železnice

S

Dvousystémový mustr

Federální ministerstvo dopravy ČSSR proto
v roce 1975 zadalo požadavek na výrobu
27 elektrických lokomotiv řady E 499.2
pro rychlíkovou dopravu na stejnosměrnou soustavou elektrifikované tepně mezi
Prahou, Ostravou a Košicemi, resp. Čiernou
nad Tisou a Čopem. Úkolu se ujal výrobce,
který měl největší zkušenosti s vývojem
a výrobou elektrických lokomotiv – Škoda
Plzeň. Přestože byla uplatněna řada nových
konstrukčních prvků, byly stroje vybaveny
ještě odporovou regulací výkonu. Oproti
starším konstrukcím ale nová lokomotiva ohromovala dvojnásobným výkonem
a také maximální rychlostí 140 km/h. Ta
však mohla být využívána na podudržované
infrastruktuře pouze hypoteticky.
Pro zjednodušení vývoje i výroby se ve velké míře vycházelo z podobných lokomotiv
původního označení ES 499.0 (dnes řada

Pole působnosti se rozšiřuje

350), které byly vyrobeny v letech 1973 až
1975 v počtu dvaceti kusů a šlo o první dvousystémové lokomotivy ČSD. Banány či Dvojky, jak se řadě E 499.2 přezdívalo, převzaly
od řady E 499.0 téměř shodnou podobu
skříně včetně dynamického designu čelních
partií. Významně jinak to je ale ve strojovně,
kde je u řady E 499.2 zařízení potřebné pouze pro provoz na stejnosměrném systému.
V době vzniku těchto lokomotiv byla tehdejšími normami striktně vymezena barevná
provedení hnacích vozidel, která rozlišovala
u elektrické trakce napájecí systémy. Zelené
nátěry měly lokomotivy stejnosměrné,
červené střídavé a modrou dvousystémové.
Banány měly spodní část lokomotivní skříně
tmavě zelenou. I na dálku bylo proto na první pohled jasné, že jde o lokomotivu určenou
pro systém s napájením 3 000 V stejnosměrných. Horní část skříně pak byla krémová,
střecha a podvozky šedé.

S Duklou až do Čopu

Všech sedmadvacet lokomotiv bylo vyrobeno v roce 1978 a vzhledem ke svému určení
pro vozbu rychlíků mezi Prahou a východním
Slovenskem byly všechny od konce června do začátku října dodány do tehdejšího
Lokomotivního depa Praha- střed. Nasazeny
byly především do oběhů místo Bobin řady
E 499.0 a E 499.1. Většina výkonů byla rozdělena do dvou skupin. První skupina vozila
rychlíky mezi Prahou a Přerovem a druhá
naopak zajišťovala dálkové výkony do Košic
a Michaľan. Navíc vozily mezinárodní rychlík
Dukla až do ukrajinského Čopu, čímž na jeden zátah překonaly vzdálenost 784 kilometrů, což byl historicky nejdelší výkon této
řady. Doplňkové pak bylo nasazení na osobních vlacích do Berouna, kde stroje řady E
499.2 vedly původní patrové jednotky Bpjo
v tehdy ještě tmavozeleném nátěru. Vedení
dálkových rychlíků odpovídaly také jejich

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘADY 150 (151)
Tovární označení: 65 E1 (65 Em1)
Hmotnost: 82,4 t (82 t)
Délka přes nárazníky: 16 740 mm
Uspořádání pojezdu: Bo´Bo´
Trvalý výkon: 4 000 kW
Max. rychlost: 140 km/h (160 km/h)
Rok výroby: 1978 (1992-2002)
Počet kusů: 27 (13)
Pozn.: údaje v závorkách platí pro řadu 151
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Cestování po ČR

Cestování po ČR

R OZ H L É D N I S E P O K R AJ I

Na Andrlák
za Stříbrnou krasavicí

VÝŠKOVÝ PROFIL

SPOJENÍ
559 m n. m.
453 m n. m.

Z Prahy
přímým rychlíkem vyšší kvality

330 m n. m.

324 m n. m.

Ústí nad Orlicí
železniční stanice

U Tří kaprů
cykloturistický rozcestník

Z Ostravy
přímým expresem
(zastávka Ústí nad Orlicí město)

Sebevědomě nazvanou ocelovou konstrukci vysílače na vrcholu
Andrlova chlumu můžete pohodlně zahlédnout z okna rychlíku
projíždějícího nádražím v Ústí nad Orlicí. Využít k cestě
za zdejší rozhlednou železnici je tedy nasnadě.

křížová cesta boží hrob

rozhledna
Andrlův chlum

21

51

až 2002 bylo v plzeňské Škodovce podobně
upraveno dalších dvanáct lokomotiv. Stroje
dostaly navíc nová čelní okna s bezpečnostními skly a vlakový zabezpečovač LS 90.
Nahrazeny byly také dva původní pístové
kompresory jedním šroubovým. Počínaje
osmým modernizovaným strojem byly dosazovány také zcela nové převodovky.

FOTO: JOSEF MOTYČKA

edmdesátá léta 20. století. Po kolejích
proudí stále více nákladu, a to zejména
ve směru východ–západ. Železniční
tepna v tomto směru (tehdy nazývána
1. hlavní tah) je zasycená nákladními vlaky,
a tak aby byla zajištěna alespoň nějaká
kapacita dálkových osobních spojů, jsou
soupravy rychlíků stále delší a těžší. Výjimkou nejsou ani osmnáctivozové expresy.
Na takovou porci ale elektrické lokomotivy
z konce 50. a začátku 60. let nestačí. Stroje
řady E 499.0 a E 499.1 alias Bobiny, jak
jim železničáři kvůli uspořádání pojezdu
s označením Bo´ Bo´ přezdívají, musejí být
nasazovány na nejtěžší vlaky ve dvojité trakci, protože výkon jedné s hodnotou jen lehce
přes 2 MW je nedostatečný. Československé
státní dráhy nutně potřebují nový stroj,
který převezme úkol dopravovat nejtěžší
rychlíky mezi Prahou, Ostravskem a východním Slovenskem.

FOTO: DANIEL PAVLÍČEK

ČESKO

kilometrické proběhy, které se pohybovaly
od samého počátku okolo 900 km denně.
V osmdesátých letech se provozní
nasazení našich v té době nejvýkonnějších
stejnosměrných lokomotiv nijak zásadně
neměnilo. Až v druhé polovině osmdesátých
let, kdy monopol na jejich vozbu držela trať
z Prahy na Přerov a dále na Slovensko, začaly lokomotivy vozit také po jednom páru
rychlíků do Kutné Hory, Letohradu, Děčína
a Benešova u Prahy. Dalším ze vzdálených
míst, kam stroje zajížděly, se stal po dokončení elektrizace východoslovenský Trebišov.
V některých obdobích se dostaly až do Bánovců nad Ondavou, kde probíhal přepřah
rychlíků směr Humenné. Na Slovensku také
došlo hned po třech letech provozu k tragické nehodě stroje E 499.2017. Ten najel
29. ledna 1981 v Markušovcích s rychlíkem
R 128 v rychlosti 97 km/h do konce stojícího nákladního vlaku. Rozsah poškození
byl tak obrovský, že lokomotiva musela být
zrušena.

tentokrát doplněnou šedesát centimetrů
širokým žlutým pruhem po celém obvodu
skříně.
Na počátku devadesátých let bylo rozhodnuto o výstavbě prvního tranzitního koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou, jehož
stavba byla zahájena v roce 1993 s výhledem
na dokončení do roku 2000. Na modernizované trati byla plánována rychlost až 160
km/h, s čímž vyvstala potřeba hnacích vozidel schopných provozu touto rychlostí. Bylo
proto rozhodnuto o rekonstrukci strojů řady
150. Hlavní roli sehrála změna převodového
poměru tak, aby se dosavadní konstrukční
rychlost 140 km/h zvýšila o 20 kilometrů
za hodinu. Prvním takto upraveným strojem
byla lokomotiva 150.020. Ta po modernizaci
provedené v ŽOS Vrútky vyjela v roce 1992,
označena novou řadou 151. V letech 1994

V devadesátých letech se Banány začaly
nově objevovat také na rychlících z Prahy
do Chomutova přes Ústí nad Labem, ale
i na trase Praha – Hradec Králové, resp. Staré
Město u Uherského Hradiště. Po rozdělení
Československa v roce 1993 zůstalo všech
šestadvacet lokomotiv i nadále ve svém
domovském depu pod pražským vrchem
Vítkov. Značně omezujícím hendikepem
nemodernizovaných strojů řady 150 začala
být v devadesátých letech jejich nová maximální rychlost 120 km/h, která vstoupila
v platnost po vydání nové vyhlášky Drážním
úřadem. Bylo to kvůli nedostatečnému brzdnému účinku. Lokomotivy tak na tranzitním
koridoru zásadně prodlužovaly jízdní doby,
a proto byly nasazovány přednostně na jiné
tratě. Alespoň částečné řešení přišlo v roce
2007, kdy České dráhy přistoupily k jejich
rekonstrukci dosazením nového vlakového
zabezpečovače, úpravě funkce elektrodynamické brzdy a několika dalším úpravám, které opět umožnily jejich provoz rychlostí 140
km/h, čímž se částečně vrátily znovu na své
původní působiště – první tranzitní koridor.
Do roku 2010 tak byly upraveny všechny
zbývající lokomotivy řady 150, přičemž jako
první byl takto modernizován stroj 150.025.
Ten, stejně jako všechny ostatní Banány,
obdržel pro odlišení od původní řady o 200
vyšší inventární čísla, tedy 150.225.

Rychleji až s koridorem

Po roce 1983, kdy se měnilo barevné
provedení lokomotiv v souvislosti se
zvýšením bezpečnosti, byl na lokomotivy
E 499.2, při zachování původního barevného schématu, doplňován třicet centimetrů široký žlutý pruh na čela. V roce 1988
došlo k přeznačení hnacích vozidel podle
nového mezinárodního systému a Banány
či Dvojky obdržely označení novou řadou
150. Zároveň vstoupila v platnost další
norma upravující vnější vzhled vozidel,
která určovala stejnosměrným elektrickým
lokomotivám zelenou lokomotivní skříň,

Cestování po ČR

Z Brna
přímým rychlíkem vyšší kvality

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

M

ožnost jízdy vlakem s ohledem na magazín ČD pro vás trochu alibisticky
zdůrazňuji, protože má první cesta na Andrlův chlum vedla za volantem osobního auta.
Cílem tehdy ale nebyla rozhledna či vyhlášená
restaurace jako spíše sraz majitelů vozů Alfa
Romeo, kteří si tady na podzim již několikátým rokem dávají komorní dostaveníčko.
Pro fandy motorismu obecně není Andrlův
chlum místem neznámým. Kvalitní klikatá
příjezdová cesta na vrchol byla pro milovníky aut vždy lákavým úsekem. Nejznámější

Vysoké Mýto

akcí na „Andrláku“ je tradiční mezinárodní
šampionát v závodech do vrchu Ústecká 21.
Koncem letošního srpna proběhl jubilejní
60. ročník, kterého se v hojném počtu účastnily historické i soudobé závodní speciály.
Svůj závod zde v květnu pořádají i cyklisté.
Na své si tak přijdou i ti, kteří před vůní
spálených gum a benzínu dávají přednost
zdravé dřině v sedle bicyklu.
Vzhůru však nemusíte stoupat jen po vyhlášené a občas i rušné silnici. Dostatek
klidu a prostoru pro rozjímání naopak nabízí

Chvaletická elektrárna

Opatovická elektrárna

Výška: 559 m n. m.
Výhled: Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky,
Českomoravská vrchovina
Vrchol: turistická chata a rozhledna
Nejbližší žst.: Ústí nad Orlicí
Výstup: středně náročný

Zvičina

zdejší křížová cesta. Její první zastavení se
nachází vedle hostince Mendrich, stojícího
v těsné blízkosti nového železničního mostu
u stanice Ústí nad Orlicí. Po zeleně značené
turistické stezce se čtrnácti zastaveními se dá
v poklidu dojít až téměř na vrchol. Jako jistou
perličku se sluší zmínit, že chvíli sem vedla
i lanová dráha. Ne však tradiční turistická,
ale vojenská nákladní, vybudovaná pouze
za účelem ověření její správné funkce. Belku,
jak se lanovce hovorově přezdívalo s odkazem na jméno jejího konstruktéra, dokončil

Litický chlum

Sněžka

Velká Deštná

pardubický železniční pluk během polního
cvičení 11. září 1925. Už o deset dní později
však vojáci zahájili práce na její demontáži.
Zatímco lanovka na Andrlově chlumu se
stala jen kratičkou epizodou, rozhledny se
tu stačily vystřídat hned tři. První dvě byly
dřevěné a sloužily zároveň jako trigonometrické věže. První vznikla v roce 1905, ale už
o třináct let později lehla popelem. Realizace
druhé vyhlídky byla spojená s výstavbou
turistické chaty Hvězda v roce 1940. Tato
vyhlídková věž, pojatá jako provizorní

Ústí nad Orlicí

stavba, vydržela do 60. let, kdy byla s ohledem na svůj stav demontována. Až v roce
1994 se Sdružení Andrlův chlum podařilo
prosadit stavbu třetí, skoro padesátimetrové
víceúčelové věže, tentokrát v celokovovém
provedení. A ta tu stojí dodnes.
Výstup na 34,6 metru vysokou vyhlídku je
možný pouze v provozní době místní restaurace. Pozor, v pondělí a úterý mají zavřeno.
Po zdolání 183 schodů můžete zahlédnout
Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Českomoravskou vrchovinu i Železné hory. ▪

Králický Sněžník

hrad Landšperk

Jeseníky

Každý měsíc až

25 000**
Rozhovory,
soutěže
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Rozhovor

ROZ

HOVOR

TEXT: MICHALA JENDRUCHOVÁ
FOTO: ARCHIV SABINY REMUNDOVÉ, JAN CHALOUPKA

SABINA REMUNDOVÁ

INSPIRACE ke mně přichází

vždy v pravý okamžik
Téměř vždy se za jejím jménem
objeví přívlastek slavné maminky.
Není divu. Zdědila po ní ohromný
komediální talent, důslednost,
preciznost a neuvěřitelně
profesionální přístup k práci.
Kombinací toho všeho dokáže
divákům naservírovat herecký
koncert. A to ve filmu i na jevišti.
Ač by mohla sklízet pozlátko
diváckého obdivu, nemá problém
obléknout montérky a řídit
přestavbu chalupy. Netají se tím,
že rodinné zázemí a vztah s dětmi
jsou pro ni absolutně na prvním
místě. I sebezajímavější role jim
nemůže konkurovat.

* Výsledky interního průzkumu oblíbenosti jednotlivých rubrik z roku 2013.    ** Září 2014.

odpovědí do
našich soutěží

Mediální průzkum
Na podzim 2015 zadala redakce ČD pro vás agentuře GFK vypracovat nový obsáhlý mediální průzkum.
Respondenti, rozdělení do dvou skupin dělících se na cestující ČD a obecnou populaci, byli osloveni jak formou
osobního dotazování (F2F), tak on-line formuláři (CAWI). Výsledky tohoto nezávislého průzkumu potvrdily
zvyšující se zájem čtenářů a mohou být zajímavým vodítkem i pro naše inzerenty.

51 %

Celková znalost magazínu ČD pro vás v české populaci 15–79 let

30 %

Čtenost ČD pro vás v posledních 6 měsících

Profil pravidelného čtenáře
Ženy 52 %  ●  Průměrný věk 43 let  ●  ženatý/vdaná 49 %
Pracující 60 %  ●  Průměrný čistý příjem 15 447 Kč
Vzdělání
Základní nebo vyučen 24 %  ●  SŠ 60 %  ●  VŠ 15 %
Frekvence cestování vlakem
Denně 26 %  ●  Několikrát týdně 37 %  ●  1x–4x měsíčně 32 %  ●  Méně často 5 %

14 %

Čtenost ČD pro vás v posledním měsíci

Profil příležitostného čtenáře
Ženy 50 %  ●  Průměrný věk 38 let  ●  ženatý/vdaná 48 %
Pracující 62 %  ●  Průměrný čistý příjem 13 397 Kč
Vzdělání
Základní nebo vyučen 29 %  ●  SŠ 57 %  ●  VŠ 13 %
Frekvence cestování vlakem
Denně 20 %  ●  Několikrát týdně 29 %  ●  1x–4x měsíčně 38 %  ●  Méně často 13 %
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Průměrný počet čtenářů, kteří si přečtou jeden výtisk
magazínu ČD pro vás díky unikátnímu systému distribuce.

Harmonogram pro rok 2018
Uzávěrka podkladů

Data do tisku          

Distribuce

pátek

středa

středa

1

30. 11. 2018

19. 12. 2018

4. 1. 2019

2

11. 1.

23. 1.

30. 1.

3

1. 2.

20. 2.

27. 2.

4

8. 3.

27. 3.

3. 4.

5

5. 4.

24. 4.

1. 5.

6

3. 5.

22. 5.

29. 5.

7

7. 6.

26. 6.

3. 7.

8

8. 7.

24. 7.

31. 7.

9

9. 8.

28. 8.

4. 9.

10

6. 9.

25. 9.

2. 10.

11

4. 10.

23. 10.

31. 10.

12

1. 11.

20. 11.

27. 11.

Rozměry, podmínky a ceny inzerce
Forma inzerce
Pouze plošná inzerce, čtyřbarevná nebo jednobarevná
ve zvolené barvě. Grafická úprava inzerátů není zahrnuta
v ceně.

Orientační cena inzerce (bez DPH 21 %)
1/1 strana                                                 120 000 Kč
1/2 strany                                                 74 000 Kč

Termíny pro předání podkladů
Nejpozději dva týdny před zveřejněním.

1/3 strany                                                 49 000 Kč
PR článek                                                  69 000 Kč
Redakční rada posuzuje obsahovou stránku reklamního sdělení
i vhodnost zaměření PR článku, poté se může rozhodnout
o nezveřejnění prezentace v titulu ČD pro Vás.
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Zadání inzerátu
Redakce přijímá inzeráty na základě písemné objednávky (poštou nebo e-mailem) nebo smlouvy dle dodaných
inzertních podkladů. Objednávka musí obsahovat úplné
obchodní jméno a sídlo zadavatele, dále IČ, DIČ a bankovní spojení zadavatele, datum vystavení objednávky,
razítko a podpis. Pokud na objednávce není uveden termín
zveřejnění, umístí vydavatel inzerát v nejbližším možném
vydání. Zadavatel ručí za správnost podkladů jak po stránce technické, tak obsahové.
Technické požadavky
Obrazové předlohy (formáty):
AI, EPS, TIFF, JPG, BMP
Texty:
textové dokumenty s koncovkou DOC, RTF, TXT, XLS
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Formáty inzerátů
1/1 na spad 215 x 270 mm + 5 mm ořez
1/1 do zrcadla 188 x 245 mm
1/2 na spad 215 x 132 mm + 5 mm ořez
1/2 do zrcadla 188 x 122 mm  
1/3 na spad 215 x 85 mm + 5 mm ořez
1/3 do zrcadla 188 x 80 mm
1/3 na výšku 59 x 245 mm

Hotové podklady pro tisk
dodané v elektronické podobě jako:
PDF – rozkřivkované fonty, CMYK, v tiskové kvalitě
(ideálně splňující normu PDF/X-1A)
EPS a AI – Adobe Illustrator 8.0 a nižší, s rozkřivkovanými fonty
Přijímáme soubory pouze v uvedených formátech a verzích programů. Pokud má inzerát více souborů (obrázky,
loga atd.), musí být uloženy v samostatných souborech.
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Kontakt
České dráhy, a.s., redakce ČD pro vás
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15   Praha 1
Inzerci přijímá: Eva Balíková,
tel.: 720 797 020, e-mail: balikova@gr.cd.cz
www.cd.cz/cdprovas
Redakce si vymezuje právo inzerát odmítnout
bez udání důvodu.

Struktura cestujících Českých drah
15 % aktivní rodiny
Hlavním důvodem pro cestování vlakem jsou výlety, vy
užívají osobní, příměstské vlaky a rychlíky, typický zástupce = rodina se závislými dětmi, věková kategorie 30 až 44
let, maturita + vyučení, čistý měsíční příjem domácnosti
do 30 tis. Kč, zaměstnanec, žena v domácnosti, drobný
podnikatel, žijí ve středních a menších městech (20 až 100
tis. obyv.), čtou MF Dnes, Blesk a sledují TV Nova a ČT.

5 % nezařazení

13 %  aktivní studenti
Dojíždějí vlakem nebo autobusem do školy, jako
dopravní prostředek využívají nejčastěji vlak, využívají
osobní, příměstské vlaky i rychlíky, během cesty poslouchají hudbu, učí se, komunikují, typický zástupce =
student SŠ, učeň, případně student VŠ, 15 až 19 let, žije
v obcích a menších městech do 5 tis. obyvatel, z celé
ČR mimo Prahu, využívá internet doma, čte Sport,
Metro, sleduje menší TV a TV Nova.

8 % mladodůchodci
Vlakem jezdí zejména na návštěvy
a vyřizovat si soukromé záležitosti,
využívají osobní a příměstské vlaky,
typický zástupce: penzista + invalidní
důchodce, 55 až 60 let, vyučen nebo
ZŠ, příjem domácnosti do 20 tis. Kč
čistého, střední Čechy + jižní Morava,
nemá přístup k internetu, čte regionální deníky, Právo, sleduje ČT1, Primu.

12 %  mladí bez dětí
Cestují vlakem na výlety, návštěvy, vlak preferují na delší vzdálenosti, kombinují osobní vlaky +
rychlíky, typický zástupce = věk
do 30 let, ekonomicky aktivní,
nestuduje, bez dětí, převážně vyučení, nižší rodinný příjem do 20
tis. Kč, žije ve městech, celá ČR,
využívá internet doma i v práci,
čte Blesk, Sport, sleduje TV Nova
a menší TV.

8 % ostatní studenti
Dojíždějí často vlakem nebo autobusem do školy, nejčastěji využívají
autobus, během cesty poslouchají
hudbu, komunikují, využívají osobní
a příměstské vlaky, typický zástupce:
student SŠ, učeň, případně student
VŠ, 15 až 19 let, žije ve městech nad
20 tis. obyvatel, celá ČR, využívá
internet doma, čte Sport, Metro,
sleduje menší TV a TV Nova.

9 % ostatní rodiny

12 %  rodiny po odchodu dětí

Vlakem jezdí zejména na výlety, návštěvy i vyřizování soukromých záležitostí, vlak preferují
na delší vzdálenosti, typický zástupce = rodina
se závislými dětmi, 30 až 44 let, vyučení, příjem
domácnosti okolo 30 tis. Kč čistého, zaměstnanec, žena v domácnosti, Moravskoslezský, Zlínský
a Ústecký kraj, čtou Blesk, Aha a sledují TV Nova.

Vlakem jezdí především na návštěvy rodiny,
přátel, vlak preferují na delší vzdálenosti,
typický zástupce = rodina bez závislých dětí,
ekonomicky aktivní, 50 až 60 let, vyučení,
nižší příjem domácnosti (okolo 25 tis. Kč
čistého), zaměstnanec + nezaměstnaný,
zástupce žijící v menších městech (do 20
tis. obyvatel), celá ČR, čte regionální deníky,
sleduje TV Nova a ČT1.

9 %  řídící pracovníci, podnikatelé
Cestují vlakem zejména na služební cesty, do práce a na výlety,
využívají rychlíky IC, EC a Pendolino, během cesty čtou nebo
pracují, využívají notebook, typický zástupce = podnikatel se
zaměstnanci, řídící pracovník, mladší střední věk 30 až 44 let, VŠ
nebo maturita, vyšší příjem, žije ve velkých městech nad 100 tis.
obyvatel, Praha + střední Čechy, využívá internet doma i v práci,
čte HN, LN, MF Dnes, sleduje ČT.

9 %   zaměstnanci pendleři
Dojíždějí vlakem za prací denně či několikrát týdně,
během cesty čtou, relaxují nebo spí, jedná se zejména
o řadového zaměstnance, vyučeného nebo s maturitou,
zástupce věkové skupiny 40 až 49 let, obyvatele obcí
a menších měst do 20 tis. obyv., střední Čechy + jihovýchod ČR, využívají internet doma i v práci, čtou bulvár
(Blesk + Aha), sledují TV stanice Nova + Prima.

Ocenění
Magazín ČD pro vás si vede dobře nejen u samotných čtenářů, ale dostává se mu ocenění
i na odborném poli. Kromě několika umístění v první desítce žebříčku Czech Top 100 (2. místo
v roce 2013) se můžeme pochlubit 1. místem  v soutěži Firemní médium roku 2012 a 2014 (B2C)
a opakovaně i Certifikátem profesionální úrovně v profesní soutěži Zlatý středník. Ačkoli hlavním kritériem pro nás zůstává zájem čtenářů a výsledky takových soutěží nepřeceňujeme, představují pro nás závazek a zároveň další výzvu do budoucna.

2. místo v kategorii
firemní časopis

