
Změny jízdenek ČD

1. února 2019 vstupují v platnost nové jízdenky,  
které zjednoduší orientaci v naší nabídce.  
Současně vám přinášíme i novinky, díky  
kterým získáte další výhody při cestování vlaky ČD.

www.cd.cz

Neváhejte se na změny zeptat průvodčích  
přímo ve vlaku, v kterékoliv pokladně ČD  
nebo na našich informačních linkách.

     +420 221 111 122 
     info@cd.cz
     www.cd.cz

Jednodušší  
cestování vlaky ČD

Nová generace jízdenek

Kč

Kč

     platí sleva 75 % pro děti, studenty, ZTP a cestující nad 65 let
     on-line zakoupenou jízdenku lze bezplatně vrátit  
     do 15 minut před odjezdem vlaku
     jízdenky zakoupené na pokladně lze vrátit do 15 minut  
     po nákupu jízdenky nebo do půlnoci před dnem odjezdu,  
     pokud jízdenky na pokladně kupujete několik dní předem
     do povinně místenkových vlaků je nutné  
     k jízdence pořídit i místenku 

Společné výhody a pravidla 
pro nové jízdenky



NÁKUP
Ve všech prodejních kanálech 
národního dopravce.

Flexi jízdenka Flexi zvýhodněná jízdenka

NÁKUP
V pokladnách ČD, v e-shopu a v aplikaci 
Můj vlak. Nelze zakoupit v jízdenkových 
automatech a u průvodčích.

Vázaná jízdenka

NÁKUP
Prodej aktuálně pouze v e-shopu  
a v aplikaci Můj vlak.Kč

     Platí pro jednu jízdu v jakémkoliv vlaku.
     Jízdenku je možné koupit kdykoliv a to do 1. i 2. třídy.  

      Její cena je neměnná. 
     Jízdu je nutné nastoupit v první den platnosti, při nákupu  

      na e-shopu nejdříve v čase uvedeném na jízdence.
     Po ujetí 100 km lze z vlaku vystoupit a jízdu dokončit 

      jakýmkoliv vlakem do půlnoci následujícího dne.
     Na Flexi jízdenku platí slevy s In Kartou.
     V předprodeji až 2 měsíce před jízdou vlaku.  

    Stejné možnosti jako u Flexi, ale za zvýhodněnou cenu. 
     Čím dříve ji před jízdou koupíte, tím levněji pojedete. 
     Dostupná především pro cestování na delší vzdálenosti. 
     Lze pořídit pouze pro 2. třídu
     Po ujetí 100 km lze z vlaku vystoupit a jízdu dokončit 

      jakýmkoliv vlakem do půlnoci následujícího dne.
     S In Kartou koupíte vždy ještě levněji
     V předprodeji až 2 měsíce před jízdou vlaku.   

     Nejlevnější možná jízdenka pro danou trasu s možností nákupu  
      až 2 měsíce předem – čím dříve koupíte, tím levněji pojedete.
     Použití je vázáno na konkrétní předepsaný vlak.
     Po ukončení jízdy v předepsaném vlaku lze přestoupit  

      na jakýkoliv jiný vlak. 
     V případě ujetí přípoje nebo zpoždění předepsaného  

      vlaku o 30 a více minut lze použít jiný spoj.
     Lze pořídit pouze pro 2. třídu.
     S In Kartou koupíte vždy ještě levněji.


