
Rozcestník pro vyhledávání jízdenek

Pro jednotlivce

Služební cesty

Pro skupiny

Vlakem po ČR

Změňte taktiku, cestujte vlakem s In-kartou
■  Sleva 25 % nebo 50 % z ceny jednosměrného i zpátečního jízdného 
■  Sleva 25 % z ceny traťové jízdenky a zvláštní ceník u akčních nabídek SporoTiket Česko a ČD Promo  
■  Sleva IN 100 pro neomezené cestování ve vlacích ČD  ■  Sleva Rail plus z ceny mezinárodní jízdenky

Pozn.: Různé tarify jsou platné pro různé typy vlaků.

* zvláštní jízdné pro důchodce jen do 31. 1. 2012

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P mají nárok na 75% slevu z obyčejného
jízdného pro cestování 2. třídou ve všech typech vlaků. Stačí se 
při jízdě prokázat průkazem ZTP či ZTP/P. Pro levnější cestování je 
také možné si zakoupit In-kartu s aplikací IN 25. 

Cestování zdarma, poloviční jízdné a další výrazné slevy nabízí
České dráhy dětem, mládeži a důchodcům. Podrobné informace 
najdete v níže uvedené tabulce. Průkaz na slevy pro děti či důchodce
Vám za 50 Kč vystavíme na počkání u pokladny ČD.

Skupina Jízdné Průkaz s fotografi í Platí pro Sleva
IN 25

do 6 let zdarma –
1. i 2. třída, max. pro 
2 děti v doprovodu
osoby starší 10 let

–

6–10 let poloviční – 1. i 2. třída ano

10–15 let poloviční libovolný 1. i 2. třída ano

důchodci* poloviční průkaz ČD
(nad 70 let – OP) 2. třída ano

Jízdné beze slevy určené pro náhodné cesty. Cena jízdného se řídí
platným ceníkem ČD v závislosti na počtu ujetých km. 

Cestujete vlakem do místa, odkud se do půlnoci následujícího dne 
vracíte zase zpět? Se zpáteční jízdenkou ušetříte 5 % z celkové
ceny za jízdné. Sleva se vztahuje i na již zlevněné jízdné pro děti, žáky 
a studenty, seniory i držitele průkazu ZTP a ZTP/P, slevu pro skupinu.

Jestliže cestujete alespoň ve dvou, vyplatí se Vám zakoupit si
skupinovou jízdenku určenou pro 2 až 30 cestujících. Skupinovou 
slevu lze kombinovat se slevou zpáteční.

■  40% sleva z obyčejného jízdného pro 2. cestujícího, 50% sleva 
 z obyčejného jízdného pro ostatní členy skupiny (pro 3. až
 30. člena skupiny)
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■   Obyčejné jízdné*

■   Zpáteční sleva*

■   IN 100  (100% sleva)

■   Obyčejné jízdné

■   IN 100  (100% sleva)

■   SporoTiket Česko

  pro jednu cestu mezi vybranými městy ČR

■   Traťová jízdenka**
  časová týdenní / měsíční / čtvrtletní

■   Sleva pro skupiny

  sleva z obyčejného jízdného (i zpátečního)

■   IN business

  100% sleva pro fi remní zákazníky

■   ČD Net / ČD Net region
  1 den cestování po ČR / po regionu 
  bez omezení km

■   Kilometrická banka

  předplatné na 2 000 km, pro cesty 
  nad 100 km

■   SONE+ / SONE+ region /
 SONE+ MHD Praha

  zvýhodněné víkendové cestování po ČR / 
  po regionu (platí o víkendu a ve svátek)

Jednodenní cestování

Časté cestování

Na jméno – nepřenosná jízdenka

Na fi rmu – přenosná jízdenka

Skupina 2–30 cestujících

Cesta tam

Časté cesty

Časté cesty

Náhodné cesty

Malá skupina 2–5 cestujících

Cestování po celé síti

Cestování po jedné trati

Cesta tam i zpět

Více cest v jednom dni

sleva IN

sleva IN

sleva IN

sleva IN

sleva IN

sleva IN

* Na základě cenového výměru jsou vybraným skupinám poskytovány slevy z tohoto jízdného. ** Další sleva pro žáky a studenty ve věku 6–26 let.

Obyčejné jízdné 

Slevy pro vybrané skupiny cestujících

Zpáteční sleva

Sleva pro skupinu 
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Vážení cestující,

velmi nás těší, že jste se rozhodli cestovat s námi. České dráhy nabízejí
pro potřeby svých zákazníků široký výběr jízdenek a slev. Ať už 
vlakem jezdíte pravidelně, nebo plánujete rodinný výlet, pokaždé si 
můžete vybrat to nejvýhodnější jízdné, se kterým nezaplatíte více, než 
musíte. Přejeme Vám šťastnou cestu!

Ú VO D

RYC H L Á  N AV I G AC E

Víte, že... Náš tip

Podrobné informace o jízdném, slevách a tarifech na www.cd.cz
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CENAPOČET OSOBÚZEMNÍ PLATNOSTJÍZDENKA / SLEVA ČASOVÁ PLATNOST
SLEVA
S IN-KARTOU

Přehled jízdného a slev ČD

OBYČEJNÉ JÍZDNÉ (základní bez slevy) 
do 50 km do 6:00 hod. 
násl. dne, nad 50 km do 
24:00 hod. násl. dne

dle trasy na jízdence 1 dle km sleva IN

SLEVY pro vybrané skupiny cestujících 
(např. sleva z obyčejného zpátečního jízdného pro 
děti 6–15 let, žáky 6–15 let, studenty 15–26 let, 
důchodce, sleva pro ZTP, ZTP/P)

do 50 km do 6:00 hod.  
násl. dne, nad 50 km 
do 24:00 hod. násl. dne

dle trasy na jízdence 1 dle km sleva IN*

ZPÁTEČNÍ SLEVA
(zvýhodněné jízdné pro cestu tam a zpět)

do 24:00 hod. násl. dne dle trasy na jízdence 1 sleva 5 % sleva IN

SPOROTIKET ČESKO
(zvýhodněné jízdenky pro cesty mezi 114 městy ČR)

do 6:00 hod. násl. dne dle trasy na jízdence / 
pro cesty nad 50 km 1

zvláštní cena dle nabídky 
podle zvolené trasy 
a okamžiku nákupu**

sleva IN

SLEVA PRO SKUPINU jednosměrná 
a zpáteční dle trasy na jízdence 2 a více (max. 

30 osob)

2. cestující – sleva 40 %, 
3. a další cestující – 
sleva 50 %

KILOMETRICKÁ BANKA
(předplacená jízdenka na cesty v celkové 
délce 2 000 km)

platnost 0,5 roku předplatné na 2 000 km / 
pro cesty nad 100 km

až 3 osoby 
současně

2 100 Kč 
(1 km = 1,05 Kč)

TRAŤOVÁ JÍZDENKA   
(sleva z jízdného pro zvolenou trať, možná kombinace
se slevou pro žáky a studenty do 26 let)

týden / měsíc / čtvrtletí vybraná trasa 
do 120 km v rámci ČR 1 dle km sleva IN

ČD NET 
(přenosná jízdenka pro cestování po celé ČR)

1 den
po ČR 
bez omezení km pro 
všechny kategorie vlaků

1 550 Kč (1 den)

ČD NET REGION   
(jednodenní jízdenka pro cestování po regionu)

1 den
po regionu 
bez omezení km pro 
všechny kategorie vlaků

1
cena v závislosti 
na daném regionu 
(150–225 Kč)

SONE+ 
(zvýhodněné víkendové cestování po celé ČR
pro rodinu / skupinu) – platí o víkendu a ve svátek

1 den (SO nebo NE 
nebo svátek)

po ČR
bez omezení km pro 
všechny kategorie vlaků

max. 5 osob
(max. 
2 dospělí 15+)

600 Kč

SONE+ REGION  
(zvýhodněné víkendové cestování po regionu 
pro rodinu / skupinu) – platí o víkendu a ve svátek

1 den (SO nebo NE 
nebo svátek)

po regionu 
bez omezení km pro 
všechny kategorie vlaků

max. 5 osob
(max. 
2 dospělí 15+)

cena v závislosti 
na daném regionu 
(200–275 Kč)

SONE+ MHD PRAHA 1 den (SO nebo NE 
nebo svátek)

po ČR bez omezení km 
pro všechny kategorie 
vlaků + MHD Praha

max. 5 osob
(max. 
2 dospělí 15+)

700 Kč

IN 100 (100% sleva) 1 / 2 / 3 roky po ČR bez omezení km 1 22 990 Kč/1rok,
66 990 Kč/3 roky

pouze na 
In-kartě

* žákovské jízdné bez slevy na In-kartu  ** do vyprodání jízdenek


