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Věci přepravní a tarifní
Směnný kurz CHF č. 3/2018 (ČD)
S účinností od 1. června 2018 vyhlašuji směnný kurz 1,00 CHF = 22,00 Kč. Tento kurz slouží k přepočtu částek
plateb v CZK na CHF provedených průvodci JLV ve vozech ČD do Curychu na pokladnách TLV. Tento kurz bude
zapracován do odbavovacího systému a je platný do vyhlášení kurzu nového.
Směnný kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 30. května 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č. j. OPT - 22/2018-sekr.)

025/11/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ ROCK FOR PEOPLE 2018 (ČD)
Návštěvníkům hudebního festivalu Rock for People, který se koná ve dnech 4. – 6. července 2018 v Hradci
Králové bude poskytnuto zpáteční jízdné VLAK+ dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel (tarif TR 10), čl. 240 – 242, ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanice Hradec
Králové hl. n.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude cestujícím poskytnuta sleva ve výši 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku
2D tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 3., 4., 5. nebo 6. července 2018, poslední den platnosti
zpáteční jízdenky je vždy 7. července 2018 (u jízdenek s prvním dnem platnosti 3., 4. nebo 5. července 2018
prodloužená platnost oproti standardní platnosti zpáteční jízdenky).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 20. června 2018.
Pro cestu zpět z Hradce Králové hl. n. musí mít cestující potvrzenou účast na festivalu orazítkováním jízdenky
na přední (lícové) straně razítkem, které získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
Bonus navíc: Pokud se cestující prokáže u vstupu jízdenkou VLAK+ Rock for People, obdrží slevu na vstupném
15 % (platí pro nákup u pokladny v místě konání festivalu).

V Praze dne 30. května 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel. 972 232 487, č. j. ČD GŘ 56561/2018 – O 14/3)
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026/11/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ VYSOČINA FEST 2018 (ČD)
Návštěvníkům hudebního festivalu Vysočina Fest, který se koná ve dnech 5. – 7. července 2018 v Jihlavě bude
poskytnuto zpáteční jízdné VLAK+ dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
(tarif TR 10), čl. 240 – 242, ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanice Jihlava nebo Jihlava
město.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude cestujícím poskytnuta sleva ve výši 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku
2D tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 5., 6. nebo 7. července 2018, poslední den platnosti zpáteční
jízdenky je vždy 8. července 2018 (u jízdenek s prvním dnem platnosti 5. a 6. července 2018 je prodloužená
platnost oproti standardní platnosti zpáteční jízdenky).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 20. června 2018.
Pro cestu zpět z Jihlavy musí mít cestující potvrzenou účast na festivalu orazítkováním jízdenky na přední
(lícové) straně razítkem, které získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
Bonus navíc: Cestující s jízdenkou VLAK+ Vysočina Fest, obdrží nápojový lístek.

V Praze dne 30. května 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel. 972 232 487, č. j. ČD GŘ 56562/2018 – O 14/3)
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027/11/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 (ČD)
Návštěvníkům XVI. Všesokolského sletu, který se koná ve dnech 1. – 6. července 2018 v Praze bude
poskytnuto zpáteční jízdné VLAK+ dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
(tarif TR 10), čl. 240 – 242, ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do všech železničních stanic,
které začínají názvem Praha.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude cestujícím poskytnuta sleva ve výši 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku
2D tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 30. června, 1., 2., 3., 4., 5. nebo 6. července 2018, poslední
den platnosti zpáteční jízdenky je vždy 8. července 2018 (u všech jízdenek je prodloužená platnost oproti
standardní platnosti zpáteční jízdenky).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 20. června 2018.
Pro cestu zpět z Prahy musí mít cestující potvrzenou účast na Všesokolském sletu orazítkováním jízdenky
na přední (lícové) straně razítkem, které získá v areálu EDEN Arény u stánku Českých drah.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 30. května 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel. 972 232 487, č. j. ČD GŘ 56563/2018 – O 14/3)
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028/11/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, GLOBÁLNÍ CENY COLOURS EXPRES 2018 (ČD)
Pro účastníky hudebního festivalu COLOURS OF OSTRAVA, který se koná ve dnech 18. – 21. července 2018
v Ostravě, budou vypraveny zvláštní vlaky „Colours expres“ (jeden TAM a dva ZPĚT), ve kterých platí obchodní
nabídka ČD v podobě globální ceny.
Globální cena platí ze všech stanic, neposkytuje se z ní žádná další sleva a zahrnuje jízdné ve 2. vozové třídě
a místenku pro daný spoj.
Ve vlacích „Colours expres“ neplatí žádné jiné jízdenky ani slevy, vyjma jízdenek s globální cenou pro tyto
vlaky. Jízdenky pro vlaky „Colours expres“ neplatí v jiném vlaku, než pro který byly vydány. Pokud cestující
použije jiný vlak, zaplatí jízdné, na které prokáže nárok, nárok na návratek může na základě potvrzení
o nevyužití uplatnit v souladu se Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu.
Jízdenky lze zakoupit výhradně přímou volbou ze stránky www.cd.cz/colours, předprodej bude zahájen
10. června 2018.
1) Vlak „Colours expres“ Praha hl. n. – Ostrava střed dne 18. července 2018, cena 299 Kč, zastávky Kolín,
Pardubice hl. n., Choceň, Česká Třebová, Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n.
2) Vlak „Colours expres night“ Ostrava střed – Praha hl. n. dne 22. července 2018, cena 259 Kč, zastávky
Ostrava hl. n., Ostrava-Svinov, Olomouc hl. n., Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hl. n.,
Přelouč, Kolín, Praha-Libeň.
3) Vlak „Colours expres“ Ostrava hl. n. – Praha hl. n. dne 22. července 2018, cena 259 Kč, zastávky
Ostrava-Svinov, Česká Třebová, Pardubice hl. n., Kolín, Praha-Libeň.
Jízdní řád a čísla vlaků bude zveřejněn na www.cd.cz/colours nejpozději v době zahájení předprodeje.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 30. května 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel. 972 232 487, č. j. ČD GŘ 56564/2018 – O 14/3)
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Jednotný železniční kurz č. 6/2018 (ČD)
S účinností od 1. června 2018 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo
6/2018.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

26,35 CZK
22,88 CZK
6,11 CZK
22,65 CZK
32,00 CZK

Uplynutím dne 31. května 2018 pozbývá platnost JŽK č. 5/2018.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 31. května 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č. j. OPT - 24/2018-sekr.)
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Přepravní a tarifní věstník č. 11/2018 zpracovalo a vydalo v Praze 8. června 2018:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

ISSN 1805-9864

http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz
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