
ZÁKLADNÍ JÍZDNÉ

Jednosměrné Zpáteční Týdenní Měsíční Čtvrtletní

Žádná pásma, žádné zóny.
Přesná cena po jednom kilometru – viz ceník 
obyčejného jízdného, platíte však maximálně  
za 600 km.
Obyčejné jízdné i varianty pro cestující 
s nárokem na zvláštní jízdné.

Zvláštní jízdné (pouze 2. vozová třída, 
vyjma dětí):
Děti do 15 let a důchodci: 50 %
Žáci do 15 let: 35 %
Žáci 15 – 26 let: 55 %
ZTP a ZTP/P: 25 %.

Cesta tam a zpět se slevou 10 % = za cenu ve výši 
1,8 násobku příslušné jednosměrné jízdenky

Jízdenky jsou vydávány a kalkulovány 
i pro všechny druhy zvláštního jízdného

Týdenní dojíždění na zvolené trase 1 až 120 
kilometrů tam a zpět za cenu 8 jednosměrných 
jízdenek nebo cestování v celé síti  
za cenu 8 jednosměrných jízdenek na 121 km.

Jízdenky jsou vydávány a kalkulovány 
i pro oba typy žákovského jízdného.

Měsíční dojíždění na zvolené trase 1 až 120 
kilometrů tam a zpět za cenu 28 jednosměrných 
jízdenek nebo cestování v celé síti  
za cenu 28 jednosměrných jízdenek na 121 km.

Čtvrtletní dojíždění na zvolené trase 1 až 120 
kilometrů tam a zpět za cenu 74 jednosměrných 
jízdenek nebo cestování v celé síti 
za cenu 74 jednosměrných jízdenek na 121 km.

Bez poplatků přeprava až dvou dětí do 6 let, ručního zavazadla, vodícího nebo asistenčního psa, vozíku pro invalidy a kočárku s dítětem. Cena v 1. vozové třídě u vícedenních jízdenek je vyšší jen o 20 %, u ostatních o 50 %.

IN KARTA / RAIL PLUS S APLIKACÍ IN-ZÁKAZNÍK

1/1 pro každého 1/2 pro děti do 15 let 1/1 pro mládež 15 – 26 let 1/2 pro důchodce 1/4 pro ZTP a ZTP/P

Sleva 25 % ze základního jízdného ČD a mezinárodního jízdného 25 zemí Evropy na 3 roky za pouhých 990 Kč, pro mládež 15 – 26 let jen 330 Kč (netýká se žákovského jízdného). Navíc sleva 50 % na místenky ČD.

In-gold 21 000 Kč In-senior 990 Kč In-junior eLiška 160 Kč Věrnostní body ČD Bonus 

Exkluzivní roční elektronická síťová jízdenka  
pro 1. vozovou třídu a vybrané doplňkové  
služby osobní dopravy.

Také ve variantách týdenní za 1 200 Kč,  
měsíční za 4 200 Kč a čtvrtletní za 9 900 Kč.

Roční elektronická síťová jízdenka  
pro 2. vozovou třídu regionálních vlaků  
pro seniory starší 70 let.

Sleva 25 % ze základního jízdného  
pro důchodce v ostatních vlacích.

Podmínky této nabídky platí pouze pro cestující, 
kteří si ji zakoupili do 13. 12. 2008,  
od 14. 12. 2008 prodej ukončen.

Sleva 50 % z obyčejného jízdného a zpáteční 
slevy 15+, sleva 25 % z traťových jízdenek 
a síťových jízdenek KLASIK.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY S IN-KARTOU/RAIL PLUS

Jízdenka za speciální cenu pro 2. vozovou třídu 
spojující krajská města prodávaná do vyčerpání 
stanoveného kontingentu.

Nákup výhradně po internetu nebo v prodejním 
automatu, navíc „Šťastná eLiška“se slevou  
až 75 % při nákupu v preferovaném čase.

Výkonový bonus 3 % připisovaný měsíčně do el. 
peněženky ČD z ceny jednosměrných, zpátečních 
a týdenních jízdenek uhrazených el. peněženkou, 
bankovní kartou nebo PaySec. Při nákupu eTiket 
a TeleTiket je bonus odečten z ceny. 

Kreativní bonus 3 % připisovaný měsíčně  
do el. peněženky ČD z ceny dokladů zakoupených 
v automatech UNIPAJ nebo na eShop.

ČD Net 450 Kč REGIONet 150 Kč SONE+ 150 Kč Skupinová sleva Kilometrická banka

Jednodenní síťová jízdenka pro 2. vozovou třídu 
platná ve všech vlacích ČD. Nové typ  
OPEN u smluvních prodejců za 485 Kč.

Navíc varianta ČD Net pro 2 až 5 cestujících  
jen za dvojnásobnou cenu 900 Kč.

Jednodenní krajské síťové jízdenky  
pro 2. vozovou třídu regionálních vlaků  
(síť mírně přesahuje hranice krajů, společná  
síť pro Středočeský kraj a Prahu).

Navíc varianta pro 2 až 5 cestujících  
jen za dvojnásobnou cenu a 7 přeshraničních 
variant pro jednotlivce i skupinu 2 až 5 osob 
s příplatkem za zahraniční síť.

Jednodenní síťová jízdenka pro 2 až 5 cestujících 
(max. 2 dospělé) na sobotu a neděli platná  
jen v regionálních vlacích. Rozšířená varianta 
za 250 Kč navíc s vybranou sítí v Německu nebo 
Polsku

Plná varianta za 450 Kč pro všechny vlaky. 
Rozšířená varianta za 550 Kč navíc s vybranou 
sítí v Německu nebo Polsku.

PRO CESTOVATELE A TURISTY (bez průkazu, bez In-karty)

Sleva 50 % ze základního jednosměrného  
nebo zpátečního jízdného pro 2. až 30. 
spolucestujícího.

Vhodná především pro školní výlety  
a cesty pořádané turistickými organizacemi.

Předplacených 2000 km za celkovou cenu 2 000 Kč 
vyčerpatelných během půl roku ve vlaku ČD 
jedním nebo více cestujícími.

Při cestě nad 100 km pouze 1 Kč / kilometr 
(minimální odpočet je 100 kilometrů na každého 
cestujícího), při jízdě na 400 a více kilometrů fixní 
cena 400 Kč (kalkulace pro 2. vozovou třídu).

Cenové kalkulace jsou orientační a vyjádření slevy v procentech či násobcích jednosměrného jízdného nezohledňuje zaokrouhlení vypočítané ceny.  Platí od 14. 12. 2008

Komplexní cenová nabídka jízdného dopravce České dráhy, a. s.


