Rozcestník pro vyhledávání jízdenky

■ Obyčejné jízdné*

Vlakem po ČR

sleva IN

Cesta tam

■ SporoTiket Česko
pro jednu cestu mezi vybranými městy ČR

Jednodenní cestování

Pro jednotlivce

sleva IN

Cesta tam i zpět

■ Zpáteční sleva*

Více cest v jednom dni

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

Časté cestování

Cestování po jedné trati

■ Traťová jízdenka**
časová týdenní / měsíční / čtvrtletní

Cestování po celé síti

Pro skupiny

sleva IN

■ IN 100

sleva IN
sleva IN

(100% sleva)

■ Sleva pro skupiny

Skupina 2–30 cestujících

sleva z obyčejného jízdného
(i zpátečního)

Malá skupina 2–5
cestujících

■ SONE+ / SONE+ region
zvýhodněné víkendové cestování
po ČR / po regionu (platí o víkendu
a st. svátku)

■ Kilometrická banka
Náhodné cesty

předplatné na 2 000 km /
pro cesty nad 100 km

■ Obyčejné jízdné

sleva IN

Na ﬁrmu – přenosná jízdenka

Služební cesty

Časté cesty

■ IN business

Časté cesty

■ IN 100

100% sleva pro ﬁr. zákazníky

Na jméno – nepřenosná jízdenka
(100% sleva)

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

Vlakem do zahraničí
Jedna cesta / zpáteční

■ Obyčejné jízdné (další sleva dle věku)

sleva IN

■ City Star zpáteční jízdenka,

sleva IN

speciální jízdné

■ SporoTiket Evropa pro jednu cestu
mezi vybranými městy Evropy,
nákup v e-shopu

Pro jednotlivce
Cestuji v cizí zemi

■ Inter Rail síťová jízdenka
pro celou Evropu nebo pouze jednu zemi

Časté cestování
Cestuji v příhraničí

■ Regionální speciﬁcké
jízdenky pro dané země

(přeshraniční SONE+ / ČD Net)

Pro skupiny

6 a více cestujících

■ Sleva z obyčejného jízdného

2–5 cestujících

■ City Star (více osob

Skupina
= nižší cena)

sleva IN

Změňte taktiku, cestujte vlakem s In-kartou
Zm
25 % nebo 50 % z ceny jízdného pro jednotlivé jízdy
■ Sleva
S
■ SSleva 25 % z ceny traťové jízdenky a zvláštní ceník u nabídky SporoTiket Česko
Sleva IN 100 pro neomezené cestování ve vlacích ČD ■ Sleva Rail plus na místenky a mezinárodní jízdenky
■ Sl
Pozn.: Různé tarify jsou platné pro různé typy vlaků.

Přehled jízdného a slev ČD
JÍZDENKA / SLEVA

OBYČEJNÉ JÍZDNÉ (základní bez slevy)

JEDNODENNÍ JÍZDENKY

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)

ZPÁTEČNÍ SLEVA
(zvýhodněné jízdné pro cestu tam a zpět)

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

SLEVA PRO SKUPINU

KILOMETRICKÁ BANKA

ÚZEMNÍ

POČET OSOB

SLEVA
S IN-KARTOU

CENA

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

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

do 24:00 hod.
násl. dne

dle trasy na jízdence

1

sleva 5 %

sleva IN

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

jednosměrná
a zpáteční

dle trasy na jízdence

2 a více
(max. 30 osob)

sleva 25 % / 1. a 2.
cestující, sleva 50 % /
3. a další cestující

platnost 1/2 roku

přeplatné na 2 000 km /
pro cesty nad 100 km

až 3 osoby současně

2 000 Kč (1 km = 1 Kč)

týden / měsíc /
čtvrtletí

vybraná trasa
do 120 km v rámci ČR

1

dle km*

den / týden

po ČR bez omezení
km pro všechny
kategorie vlaků

1

550 Kč (1 den),
1 250 Kč (týden)

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 st. svátku

1 den (SO nebo NE
nebo státní svátek)

po ČR bez omezení
km pro všechny
kategorie vlaků

max. 5 osob
(max. 2 dospělí 15+)

550 Kč

SONE+ REGION (výhodněné víkendové
cestování po regionu pro rodinu / skupinu) – platí
o víkendu a st. svátku

1 den (SO nebo NE
nebo státní 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)

IN 100 (100% sleva)

1 / 2 / 3 roky

po ČR
bez omezení km

1

22 500 Kč/rok,
65 990 Kč/3 roky

pouze
s In-kartou

PRO DANOU TRASU

zpravidla 1 měsíc

bez omezení

1

pevná cena v EUR

Rail plus

PRO DANÝ DEN A VLAK

den a vlak

bez omezení

1 jízdenka / rezervace
(místo / lehátko / lůžko)

pevná cena v EUR

SÍŤOVÉ A ČASOVÉ JÍZDENKY

bez omezení

vybraná síť tratí
a regionů

1

pevná cena v EUR

VĚKOVÁ SLEVA

bez omezení

v rámci vybraných států

1

SLEVA PRO SKUPINU

bez omezení

bez omezení

6 a více osob,
2 děti = 1 dospělý

až 50 % ceny

CITY STAR ZPÁTEČNÍ SLEVA

zpravidla 1 měsíc

bez omezení

až 5 dospělých
+ 1 dítě

dle počtu osob a dle země

5 dnů platí 10 dnů,
10 dnů platí 22 dnů,
neomezený počet jízd
v době platnosti

platná pro všechny
země v nabídce

1

základní dle věkových
kategorií

(pro vybranou síť tratí v dané zemi)

cestování 3–6 dnů,
platnost 1 měsíc

v rámci vybrané země

1

základní dle věkových
kategorií

RAIL PLUS

zpravidla 1 měsíc

trať

1

pevná cena v EUR

AKČNÍ JÍZDENKY (SporoTiket Evropa, SparNight)

den a vlak

bez omezení

1

pevná cena v EUR

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

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

SÍŤOVÉ A ČASOVÉ JÍZDENKY

PLATNOST
ČASOVÁ

ČD NET (jednodenní či týdenní přenosná
jízdenka pro cestování po celé ČR)

ČD NET REGION
(jednodenní jízdenka pro cestování po regionu)

(bez omezení počtu km)

sleva IN

MEZINÁRODNÍ JÍZDENKY

ZÁKLADNÍ SLEVY PRO CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ

(sleva na cestu zpět)

INTER RAIL (GLOBAL PASS)
(pro vybranou síť tratí – až 40 tis. tratí
po celé Evropě)

INTER RAIL (ONE COUNTRY PASS)

zpravidla do 4 let
zdarma, 4–12 let poloviční

sleva IN

pouze
s In-kartou

* Do vyprodání jízdenek.

