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České dráhy ode dneška m ění systém slev, 
cestující nasm ěrují do prázdn ějších vlak ů  

České dráhy ode dneška m ění systém slev a slevu 75 % pro žáky, studenty 
a seniory za čnou vypo čítávat podle nových pravidel Ministerstva dopravy ČR 
z nejvýhodn ějších dostupných cen v prodeji pro 2. t řídu. Ze zm ěny budou t ěžit 
i další cestující, když je nový systém nasm ěruje díky nejvýhodn ějším cenám 
do prázdn ějších spoj ů. 

Od pátku budou prodávány se slevou 75 % pro žáky, s tudenty a seniory nejen oby čejné jízdenky, ale 
podle nového na řízení ministerstva dopravy také Ak ční jízdenky nabízené jako obchodní komer ční sleva 
Českých drah.  

V této souvislosti dojde také k nahrazení nabídky V časná jízdenka Česko SuperAk čními jízdenkami 
ve vybraných relacích. SuperAkční jízdenky jsou prodávány pro konkrétní relace a konkrétní vlakové spoje. 
Systém SuperAkčních jízdenek využívá podobné principy jako prodejní systémy soukromých dopravců 
a využívá známé údaje o obsazenosti vlakových spojů. Systém SuperAkčních jízdenek tak nasměruje cestující 
díky nejvýhodnějším cenám do prázdnějších spojů. Lidé tak mohou na svých cestách více ušetřit, naopak 
ve špičkových vlacích díky tomu může počet cestujících s levnou jízdenkou klesnout a vlaky tak nabídnou vyšší 
komfort cestování.  

Včasné jízdenky Česko zakoupené v p ředprodeji (až 60 dní p řed odjezdem) budou platit za p ůvodních 
podmínek pro datum plánované cesty.  

Akční jízdenky budou nadále prodávány v e-shopu i u po kladních p řepážek a SuperAk ční jízdenka na e-
shopu. Prodej zahajují ČD dnes, v pátek 14. zá ří 2018. Nabídka tras i po čet SuperAk čních jízdenek se 
bude dynamicky m ěnit s ohledem na poptávku po cestování na jednotliv ých linkách a v konkrétních 
spojích.  
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O spole čnosti České dráhy, a.s.  
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti téměř 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 


