
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 14. ledna 2011 

Nabídka levných školních výlet ů vlaky ČD pokra čuje, 
nově také do Českého Krumlova nebo do N ěmecka 

České dráhy budou od poloviny ledna op ět prodávat výhodné jízdenky 
na školní výlety do Prahy, Brna a Olomouce za 80 ko run. Seznam možných 
cílů se navíc rozší ří o Český Krumlov. Úplnou novinkou je možnost cenov ě 
atraktivního cestování na školní výlety do sousední ho Německa. Nap říklad 
za cestu z Prahy do Dráž ďan a zpět školáci zaplatí kolem 500 korun a oproti 
obyčejnému jízdnému ušet ří zhruba 650 korun. Levné cestování na školní 
výlety po ČR začaly České dráhy nabízet loni v b řeznu a nabídka se postupn ě 
stala mezi školami velice populární. Ve dvou období ch, od b řezna do kv ětna 
a od září do prosince, ji využilo tém ěř 50 tisíc školák ů. 

„Zpáte ční jízdenky pro školní skupiny za 80 korun jsme pro dávali nejprve od b řezna do kv ětna, a to 

pro cesty do hlavního m ěsta. Po prázdninách jsme seznam cílových m ěst rozší řili o Brno a Olomouc. 

Od 15. ledna budeme tyto jízdenky prodávat nov ě také do dalšího malebného m ěsta – Českého 

Krumlova,“ říká Vladimír Peléšek, ředitel Odboru produktů a obchodu ČD a dodává: „O školní výlety 

vlakem byl loni velký zájem. Nejv ětší poptávku jsme zaznamenali v pr ůběhu kv ětna, kdy s námi 

cestovalo tém ěř 25 tisíc školák ů. Podobný po čet dětí s námi jel ve zbylém období, kdy nabídka 

platila. Nejvíce školák ů s námi cestovalo z Ostravy, nej častějším cílem byla Praha.“ Levné vnitrostátní 

jízdenky pro školáky budou České dráhy nabízet do 15. kv ětna 2011.  

Nabídka „Děti na výlet“ je určena pro výlety pořádané základními školami (včetně praktických a speciálních 

základních škol) pro žáky do 9. ročníku, víceletými gymnázii pro žáky do kvarty (u osmiletých) nebo sekundy 

(u šestiletých) a konzervatoře, dětské domovy a ústavy náhradní péče pro děti do 16 let.  

Levné jízdenky na školní výlety nabízejí České dráhy nov ě také do N ěmecka. „Ve spolupráci 

s Německými drahami nov ě nabízíme školním skupinám výrazn ě zvýhodn ěné jízdenky do libovolné 

německé stanice, do které je možné vystavit mezinárod ní jízdní doklady. Školáci, kte ří vyrazí 

například do Berlína, zaplatí za zpáte ční cestu 1228 korun. Oby čejná zpáte ční jízdenka beze slev 

přitom stojí více jak dvakrát tolik,“ popisuje výhody nabídky Vladimír Peléšek a dplňuje: „Pokud se tato 

nabídka do N ěmecka osv ědčí, uvažujeme o jejím rozší ření i do dalších zemí.“ Nabídku mohou využít 

organizované školní skupiny (základní, střední, vyšší školy, vysoké školy sídlící v ČR) s žáky a studenty 

do v ěku 26 let  a maximálně s 2 osobami staršími 26 let ve funkci doprovodu (učitelé, dozor atp.). Nárok se 

prokazuje u pokladní přepážky ČD při zakupování jízdního dokladu, a to odevzdáním vyplněného a školou 

ověřeného formuláře. Výhodné jízdenky do Německa bude dopravce nabízet školám v průběhu celého 

jízdního řádu 2011  (platí do 10. prosince 2011). Formulář je možné si stáhnout z www.cd.cz nebo získat 

na emailu o28sek@gr.cd.cz. 



Podmínky nabídky D ěti na výlet (do Prahy, Brna, Olomouce nebo Českého 
Krumlova) 

• platnost této akviziční nabídky je od 15. 1. 2011 do 15. 5. 2011 , 

• jízdenka je vždy zpáteční a platí pouze ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD, 

• jízdenka platí v úterý, středu, čtvrtek, sobotu a neděli kalendářního týdne a také dne 25. dubna 2011 

• jízdenka platí vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti  (jeden den), 

• jízdenka může znít z kterékoliv železniční stanice (zastávky), kde staví vlaky ČD, a to vždy do železni ční 

stanice Praha hl. n., Olomouc hl. n., Brno hl. n. ne bo Český Krumlov a zp ět, 

• jízdenka může být vystavena pouze u pokladní přepážky ČD se zařízením pro elektronický výdej jízdních 

dokladů (UNIPOK). 

• cena jízdného pro jednu osobu za ob ě cesty činí jednotn ě 80 Kč (bez ohledu na tarifní vzdálenost), 

• minimální po čet cestujících  ve skupině je 10 (minimální cena je tedy 800 Kč), přičemž pouze dva cestující 

z této skupiny mohou být pedagogický dozor starší 18 let, věk cestujících se při odbavení ani kontrole jízdních 

dokladů neprokazuje (pořadatelská organizace garantuje správnost použití slevy potvrzením věku cestujících 

a jejich seznamu v Plánu cesty, který je třeba odevzdat při zakoupení jízdenek), 

• maximální po čet cestujících  odbavených na jeden doklad je 30, jízdenek je ale možné mít několik. 

Pedagogický dozor starší 18 let může být vždy jeden ke každým dalším 4 žákům u skupin nad 10 osob. 

Podmínky slevy pro školní skupiny do N ěmecka 

• nabídka je určena organizovaným školním skupinám  (základní, střední, vyšší školy, vysoké školy sídlící 

v ČR) žáků a studentů do věku 26 let  a maximálně 2 osobám starším 26 let ve funkci doprovodu (učitelé, dozor 

atp.), 

• jízdenky platí ve 2. vozové t řídě, 

• skupinám je poskytnuta sleva 50 % za úsek ČD z obyčejného jízdného a sleva 60 % z mezinárodního jízdného 

DB (NRT). 

• vydávají se pouze přímé zpáte ční jízdní doklady  (nelze vydávat úsekové doklady); výchozí stanice je vždy 

v ČR, cílová vždy v Německu; nelze vydávat z a do pohraničních bodů; není povoleno kombinovat 

s vnitrostátními jízdními doklady, 

• minimální po čet ve skupin ě je 10 cestujících, na jeden doklad je možné odbavit nejvíce 30 osob, v rámci 

jedné skupiny mohou cestovat dva cestující starší 26 let, 

• u vlaků bez povinné rezervace k sezení je zajištění rezervace doporučené, u vlaků s povinnou rezervací je 

nutné místenky, lehátka a lůžka uhradit v plné výši, 

• vedoucí skupiny obdrží vlastní jízdní doklad, další členové skupiny kontrolní lístek, 

• Při změně počtu cestujících je nutné provést na rubu jízdního dokladu záznam o poklesu počtu cestujících, a to 

nejpozději před odjezdem vlaku v pokladní přepážce ČD. Poklesne-li počet cestujících pod 10 není možné 

provést návratek nebo částečný návratek. Přestup do 1. vozové třídy není možný. 

• Nárok se prokazuje u pokladní přepážky ČD při zakupování jízdního dokladu, a to odevzdáním vyplněného 

a školou ověřeného formuláře. Věk cestujících ve skupině se neprokazuje, a to ani ve vlaku. 

• Formulář je možné si stáhnout z www.cd.cz nebo získat na emailu: o28sek@gr.cd.cz. 

Nabídky partner ů v ČR 

Praha 

• Zvýhodněné vstupné do Království železnic,  unikátní a největší modelové železnice v ČR na pražském Andělu: 

55 Kč za dítě, pedagogický doprovod má zajištěný vstup zdarma (jeden pedagog pro skupinu 15 dětí). Více informací 

na www.kralovstvi-zeleznic.cz. 

• Zvýhodněné vstupné do Jind řišské v ěže s výhledem na krásy stověžaté Prahy: 25 Kč za dítě a 55 Kč 

za pedagogický doprovod. Prezentaci Jindřišské věže najdete na www.jindrisskavez.cz.  

• Muzeum hra ček na Pražském hradě nabízí vstupné pro dítě za 20 Kč, pedagogický doprovod má vstup zdarma. 

Muzeum se nachází ve dvou podlažích bývalého purkrabství Pražského hradu. 



• Možnost shlédnout tajemnou Prahu nejen z paluby vyhlídkové lodi  z konce 19. století, ale i z gotických prostor 

Muzea Karlova mostu.  Za nepříznivého počasí jsou kryté lodě vyhřívané, plavby se konají po celý rok. Tuto možnost 

nabízí Pražské Benátky,  které najdete na nábřeží pod Křížovnickým náměstím u Karlova mostu. Lodní lístek stojí 90 Kč 

za osobu, vstupenka do Muzea Karlova mostu 40 Kč za osobu. Informace jsou na www.prazskebenatky.cz 

a www.muzeumkarlovamostu.cz. 

• Novinkou v programu je možnost slev na odborné prohlídky města (www.vyukajinak.eu ) s odborným výkladem 

pro skupiny v minimálním počtu 30 osob. Například dvouhodinová prohlídka Malé Strany a Pražského hradu vyjde na 

40 Kč za osobu či čtyřhodinová prohlídka „Seznámení s Prahou“ vyjde na 50 Kč na osobu. Vstupné pro pedagogy je 

zdarma. Objednávky a dotazy zasílejte mailem na info@vyukajinak.eu. 

Brno 

• Vstupné se slevou 30 % do Baron Trenck Gallery  (na Kapucínském náměstí, www.barontrenckgallery.cz) 

a Letohrádku Mitrovských  v Brně. Standardní vstupné pro děti do obou objektů se pohybuje mezi 25 a 50 Kč v 

závislosti na akci (výstavy, lektorské programy a výtvarné dílny). Letohrádek Mitrovských (www.letohradekbrno.cz.) láká 

kromě prohlídky historické budovy na zajímavé výstavy a výukové programy. Aktuálně od začátku února do poloviny 

dubna se můžete těšit na výstavu o večerníčku Krysáci. Prohlídky do obou míst objednávejte předem na: 605 972 588 

nebo  letohradekbrno@seznam.cz. 

• Moravské zemské muzeum  v Brně zve děti na návštěvu historického Dietrichsteinského paláce,  a dále na výstavy 

do Pavilonu Anthropos a do Paláce šlechtičen. V Dietrichsteinském paláci se nachází Dětské muzeum s expozicí 

„Příběhy kolem nás“. Cena vstupného do zmíněných objektů činí 25 Kč za dítě, pedagogický doprovod má vstup zdarma. 

Informace o muzeu jsou na www.mzm.cz. 

Olomouc 

• Muzeum um ění Olomouc  (www.olmuart.cz) představuje ve svých objektech – Arcidiecézním muzeu Olomouc 

a Muzeu moderního umění – výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost. Každou st ředu je vstup do obou 

objekt ů zdarma, v ostatní návšt ěvní dny činí vstupné 25 K č za dítě, pedagogický doprovod zdarma. Objednávky 

předem na hrbek@olmuart.cz, soban@olmuart.cz, 585 514 174. 

Český Krumlov 

• Infocentrum v Českém Krumlov ě (www.ckrf.ckrumlov.cz) připravilo devadesátiminutovou prohlídku města 

s odborným výkladem v hodnotě od 20 Kč za osobu (800 Kč za skupinu od 9 do 40 osob) a dále dva balíčky na výběr, 

a to: uvedenou prohlídku a oběd v celkové hodnotě 120 Kč nebo prohlídku města, oběd a navíc dvouhodinovou 

interaktivní prohlídku Musea Fotoateliér Seidel za celkovou cenu 200 Kč. Pedagogickému doprovodu bude poskytnut 

vstup a stravování v rámci zmíněných balíčků zdarma (jedna doprovázející osoba  na 10 žáků). Objednávky zasílejte 

předem na e-mail daniel.kintzl@ckrf.ckrumlov.cz, nebo volejte na tel. 380 704 623, 777 119 656. 

• Regionální muzeum v Českém Krumlov ě (www.muzeum.ckrumlov.cz) nabízí poutavé seznámení s dějinami města 

a regionu. Ve stálé expozici se nachází i keramický model Českého Krumlova – největší svého druhu na světě. Školní 

skupiny zaplatí zlevněné vstupné ve výši 25 Kč za žáka, pedagogický dozor bude mít vstup zdarma. Objednávky na tel. 

380 711 674 či e-mailem na caisova.m@seznam.cz. 

• Padesátiprocentní sleva pro školní skupiny v rámci projetku „Děti na výlet“ bude poskytnuta v Egon Schiele Art 

Centru  (www.schieleartcentrum.cz), které se nachází v budovách bývalého městského pivovaru. Nabízené výstavy jsou 

kombinací české a světové klasiky a současného mezinárodního výtvarného umění. Školním skupinám bude poskytnut 

vstup se slevou 50 % ze studentského vstupného, výsledná cena jedné vstupenky bude tedy 35 Kč. Pro pedagogický 

doprovod bude vstupné zdarma. 

• Muzeum Loutek – Pohádkový d ům (www.krumlovskainspirace.cz) – vstupné 30 Kč za osobu s odborným výkladem 

a za 20 Kč bez odborného výkladu. Pedagogickému doprovodu bude poskytnut vstup zdarma. 

• Pivovar Eggenberg  (www.eggenberg.cz) kromě chutného menu za 65 Kč za osobu zve na prohlídku zákoutí 

pivovaru, a to za cenu 30 Kč za osobu. Pedagogickému doprovodu bude poskytnuto vstupné na prohlídku zdarma. 

Objednávky posílejte předem na obchod@eggenberg.cz, tel. 380 711 426, 722 064 321. 



• Hradní muzeum a zámecká v ěž – školním skupinám zaplatí za vstup do objektu Hradního muzea včetně zámecké 

věže v Českém Krumlově za zvýhodněnou cenu 54 Kč za studenta. Pedagogický doprovod bude mítt vstup zdarma. 

Více na www.zamek-ceskykrumlov.eu. 

 
Tipy na školní výlety do N ěmecka 
 
• Berlín  – evropská metropole kultury a zábavy. Najdete zde zajímavá muzea, galerie, kulturní akce, které se právě 

mnohdy v České republice ani nekonají. Celkový aktuální přehled kulturních akcí v Berlíně najdete na stránkách 

traveltrade.visitberlin.de. V rámci projektu „Děti na výlet“ doporučujeme navštívit Muzeum NDR, interaktivní muzeum, 

ve kterém se seznámíte s životem s historií NDR, poznáte tehdejší styl a uvidíte i zajímavé dokumenty. Rezervujte si 

prohlídku předem na post@ddr-museum.de (je možné v angličtině). Cena za osobu výlet 3,50 EUR. Více informací 

najdete na www.ddr-museum.de. Cestu do minulosti zažijete také v Technickém muzeu, který nabízí zážitky 

pro všechny věkové kategorie. Pro školní skupiny vstupné činí 1,50 EUR za osobu. Více na www.sdtb.de. 

• Drážďany (Dresden) – město je známé díky svým uměleckým sbírkám. Všechna muzea Státních uměleckých sbírek 

(například slavná Galerie starých mistrů ve Zwingeru, Rezidenční zámek či nově otevřená galerie Albertinum) jsou 

pro děti do 16 let přístupné zdarma. Ostatním studentům je poskytnuta sleva ve výši 25 % (v Albertinu 20 %). Více 

na www.skd.museum. 

• Norimberk (Nürnberg) – historické město nabízí kromě četných architektonických památek také desítky různých 

muzeí. Muzeum Německých drah  připravilo kromě stálé expozice speciální výstavu ke 175. výročí od první parní jízdy 

v Německu. Skupiny do 17 let zaplatí za vstupné 1,50 EUR za osobu, skupiny nad 17 let zaplatí 3 EUR za osobu. Více 

na www.db-museum.de. 

• Zhořelec (Görlitz) – Státní sbírka umění připravila výstavu „Via Regia“  o historii jedné z nejvýznamnějších bývalých 

obchodních stezek v Evropě. Vstupné pro žáky do 16 let je zdarma, od 16 let se slevou 22 %. Více 

na www.skd.museum. 

• Výhodné nabídky ubytování v N ěmecku.  Partner projektu Děti na výlet nejlevnejsihotely.cz  připravil výhodné 

nabídky ubytování pro školní kolektivy v Berlíně, Drážďanech a Norimberku, a to za cenu od 370 Kč (včetně snídaně). 

Více informací a rezervace najdete na www.nejlevnejsihotely.cz/cd. 

Informace o nabídkách pro školní skupiny jsou k dos pozici na webu Českých drah www.cd.cz,  sekce 
Volný čas – Junior program. 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba 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 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. Podle knižního jízdního řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 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 eTiketů do 

zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 


