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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Jednotný železniční kurz č. 4/2013 (ČD, a.s.)
S účinností od 1. srpna 2013 vyhlašujeme pro oblast Českých drah, a.s., Jednotný železniční kurz
č. 4/2013.

Stát
EMU – EURO
MMF – ZPČ
Polsko
Švýcarsko
USA

Měnová
jednotka
1 EUR
1 XDR
1 PLN
1 CHF
1 USD

Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK
26,40 CZK
30,10 CZK
6,24 CZK
21,40 CZK
19,90 CZK

Uplynutím dne 31. července 2013 pozbývá platnost JŽK č. 3/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze 31. července 2013
Ing. Jan Žák, v. r.
Ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel.: 972 749 304, čj.: OPT - 24/2013-sekr.)

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR 10, změna č. 9
(ČD, a.s.)
Dne 1. září 2013 vstupuje v účinnost změna č. 9 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel TR 10 (tarif TR 10). Změnu proveďte rukopisnou opravou a zaznamenejte ji
na str. 5 platného výtisku pod pořadovým číslem 10.
V platném výtisku tarifu TR 10 rukopisně opravte:
1)
str. 19, čl. 77. 2. 3. = v předposledním a posledním řádku škrtněte „… IN 25 % …“ a nahraďte
textem: „… dle aplikace, na kterou prokáže nárok …“.
2)
str. 43, čl. 225. = v posledním řádku vyškrtněte „… Český Krumlov …“ a nahraďte textem: „…
Ostrava hl. n. /Svinov/Vítkovice …“.
3)
str. 43, čl. 226. 1. = za slovem „zpáteční“ doplňte tečku a zbytek věty bez náhrady vyškrtněte.
4)
str. 45 – 48, čl. 253 a 259 = v dále uvedených regionech doplňte:
Plzeňský – dopište trať číslo „162“ a „autobusové spoje dle čl. 13 b) tarifu TR 10“
Pardubický – dopište trať číslo „025“
Olomoucký – dopište tratě číslo „025“ a „274“.
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5)

6)
7)
8)

str. 53 = za článek 287. 2. doplňte nový článek znění: 287. 3. Bonus není poskytován při
zakoupení jízdenky z jízdenkového automatu ve vlaku (MOPAJ) a ze starších stacionárních
jízdenkových automatů (AVJ).
str. 53, čl. 289 = v tabulce kreativních bonusů v obou řádcích jízdenkového automatu dopište
za „3 %“ hvězdičku „*“ a pod tabulku doplňte vysvětlení: „* viz čl. 287. 3.“.
str. 70, ceník 3A = bez náhrady vyškrtněte celý druhý řádek s místenkou SC za 120 Kč (včetně
všech informací a ceny).
str. 70, ceník 3B = za slovo „kolo“ připište: „… jako spoluzavazadlo nebo …“.

V Praze 29. července 2013
Ing. Ester Jánošiová, v. r.
Ředitelka Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel.: 972 232 487, čj.: ČD GŘ 57 772/2013 – O 28/2)

Akviziční slevy: Vlak+ Flora Olomouc (ČD, a.s.)
V souvislosti s konáním letní etapy výstavy „Flora Olomouc 2013“, která se koná ve dnech
15. – 18. 8. 2013 v Olomouci, bude návštěvníkům akce 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 Olomouc hlavní nádraží a Olomouc Nová Ulice.
Odchylně od čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku
2D tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného). První den zpáteční jízdenky může být 15., 16., 17. nebo
18. 8. 2013.
Pro cestu zpět z Olomouce musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v pavilonu E.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze 18. července 2013
Bc. Roman Šulc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 57 633/2013 – O 28/2)
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Oddíl S: Soukromí dopravci
Ceník jízdného v osobní přepravě na trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice (JHMD, a.s.)
JHMD vyhlašuje ceník jízdného v osobní přepravě na trati na trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice.
Platnost ceníku je od 1. 6. do 31. 12. 2013.
Jednosměrné jízdné Zpáteční jízdné

Tarifní pásmo

km

1.

01-20

60,-

30,-

100,-

50,-

2.

21-40

70,-

35,-

120,-

60,-

3.

41-60

80,-

40,-

140,-

70,-

1/1

1/2

1/1

1/2

Rodinná
celodenní
jízdenka

Rodinná
víkendová
jízdenka

300,-

350,-

Přepravné za psa

50,-

Přeprava kočárků, jízdních kol, zavazadel

30,-

Ceny jsou uvedeny v Kč.
-

1/1 – obyčejné jízdné (jízdné beze slevy)

-

1/2 – poloviční jízdné (sleva 50%) – jízdné pro děti ve věku od 3 do 15 let

-

Rodinná celodenní jízdenka – 2 dospělí, 1-3 děti ve věku od 3 do 15 let – jízdenka je
platná v den zakoupení

-

Rodinná víkendová jízdenka – 2 dospělí, 1-3 děti ve věku od 3 do 15 let – jízdenka je
platná pro víkend, ve kterém byla zakoupena

-

Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P přeprava zdarma

-

Žádné jiné slevy ani volné jízdenky se nepřiznávají.

-

Přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol do vyčerpání kapacity vozu nebo
vlaku.

V Jindřichově Hradci 19. července 2013
Bc. Martin Vochozka, v. r.
Vedoucí přepravy
Jindřichohradecké místní dráha, a. s.
(vyřizuje: Bc. Martin Vochozka, tel.: 737 204 550)
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