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Oddíl A: Věci přepravní a tarifní
033/14/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Skupinová víkendová jízdenka (ČD, a. s.)
V souladu s články 255 – 260 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel vyhlašuji
nové varianty Skupinové víkendové jízdenky.
Nové varianty skupinové jízdenky lze zakoupit od 1. 8. 2015.
Skupinová víkendová jízdenka + MHD Olomouc a skupinová víkendová jízdenka region Olomoucký + MHD
Olomouc opravňuje, s výjimkou podmínky dle čl. 255. 2. 1 tarifu TR 10, v době své platnosti
k neomezenému počtu jízd pro všechny spolucestující i pro Zónu 71 – linky č. 1 až 111 provozované DPMO,
a.s.
Skupinová víkendová jízdenka + MHD Ostrava a skupinová víkendová jízdenka region Moravskoslezský +
MHD Ostrava opravňuje, s výjimkou podmínky dle čl. 255. 2. 1 tarifu TR 10, v době své platnosti
k neomezenému počtu jízd pro všechny spolucestující i v ODIS pro tarifní zóny v tarifní oblasti Ostrava XXL.
Skupinová víkendová jízdenka + MHD Brno opravňuje, s výjimkou podmínky dle čl. 255. 2. 1 tarifu TR 10,
v době své platnosti k neomezenému počtu jízd pro všechny spolucestující i v zónách 100+101 IDS JMK (tzn.
ve městě Brně).
Ceník:
Skupinové víkendové jízdenky

Druh síťové jízdenky
Skupinová víkendová jízdenka +
MHD Olomouc
Skupinová víkendová jízdenka
region Olomoucký + MHD
Olomouc
Skupinová víkendová jízdenka +
MHD Ostrava
Skupinová víkendová jízdenka
region Moravskoslezský + MHD
Ostrava
Skupinová víkendová jízdenka +
MHD Brno

Kč
750,-

350,730,-

355,740,-

Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
tarifu TR 10 a Pravidel pro nákup v eShop ČD platí v plném rozsahu.
Tato vyhláška bude při nejbližší změně zapracována do tarifu TR 10.

V Praze dne 14. července 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57657/2015 – O 16/4)
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034/14/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Celodenní jízdenka – region Olomoucký/Jeseníky Pass
(ČD, a. s.)
Pro držitele karty Jeseníky Pass vyhlašuji v souladu s čl. 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel (tarif TR 10) akviziční slevu Celodenní jízdenka - region Olomoucký/Jeseníky Pass
s těmito podmínkami:
- platnost slevy od 25. 7. 2015 do 30. 11. 2015, přičemž 30. 11. 2015 je posledním dnem, na který lze
jízdenku zakoupit,
- jednodenní síťová jízdenka s libovolně zvoleným dnem platnosti ve výše uvedeném období ve
2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu,
- jízdenka je vystavována pouze pro jednoho cestujícího za jednotnou cenu 155 Kč,
- doklad platí ve vymezeném obvodu platnosti krajské síťové jízdenky Celodenní jízdenka - region
Olomoucký na těchto tratích:
Olomoucký

-

025, 270 Suchdol n. O. – Rudoltice v Čechách, 271, 273, 274, 275, 280 Hranice na Moravě –
Valašské Meziříčí, 290, 291, 292 Šumperk – Jindřichov ve Slezsku, 294, 295, 297, 300 Vyškov na
Moravě – Přerov, 301, 303 Kojetín - Hulín, 310 Olomouc hl. n. – Bruntál, 311, 330 Přerov – Hulín.

nárok prokazuje zákazník předložením plastové karty Jeseníky Pass - viz vzor přední i zadní strany,
originál je proveden v barvě,
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-

jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se vypočte dle čl. 251 tarifu TR 10 nebo lze v 1. vozové
třídě jízdenku použít se síťovým časovým doplatkem do 1. vozové třídy na nepřenosné In Kartě dle
čl. 175 - 178 tarifu TR 10,

Prodej Celodenních jízdenek - region Olomoucký/Jeseníky Pass bude zahájen u všech pokladních přepážek
ČD a ve vlaku u pověřeného zaměstnance ze zařízení POP dne 25. 7. 2015 (přirážka k jízdnému/manipulační
přirážka standardně dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu).
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu (cestující kteří nebudou odbaveni jízdním
dokladem Celodenní jízdenka - region Olomoucký/Jeseníky Pass budou odbaveni standardně za jízdné, na
které prokáží nárok, cestující z míst mimo výše vymezenou oblast si mohou zakoupit do styčné stanice jízdní
doklad za jízdné, na které prokáží nárok).
V Praze dne 14. července 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57695/2015 – O 16/4)
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032/14/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Sázavafest 2015 (ČD, a. s.)
V souvislosti s konáním festivalu Sázavafest 2015, který proběhne ve Světlé nad Sázavou, 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 Světlá nad Sázavou nebo Světlá nad Sázavou město.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR
10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Předprodej jízdenek bude zahájen 24. července 2015.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 30. července až 1. srpna 2015. Poslední den platnosti
jízdenky bude vždy 2. srpna 2015.
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a u průvodčích ve vlaku.
Pro cestu zpět ze Světlé nad Sázavou musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové)
straně razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Vzor otisku razítka:

Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 14. července 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57656/2015 – O 16/4)
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035/14/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ 50 let Večerníčku (ČD, a. s.)
V souvislosti s konáním výstavy „Večerníček slaví 50 let“, bude návštěvníkům výstavy 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 stanic začínajících názvem Praha.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR
10 (vyjma žákovského jízdného a jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky (kdy lze nastoupit jízdu) může být 1. 8. 2015.
Poslední den platnosti zpáteční jízdenky (zároveň den, kdy lze nejpozději nastoupit jízdu zpět) může být 30.
9. 2015. Jízdenku lze zakoupit u kterékoliv pokladní přepážky ČD i ve vlacích ČD.
Pro cestu zpět z Prahy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem,
které účastník výstavy získá v pokladně Valdštejnské jízdárny a Musea Kampa (Sovovy mlýny).
Všechny ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
V Praze dne 15. července 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57697/2015 – O 16/4)

6

Přepravní a tarifní věstník č. 14/2015 zpracovalo a vydalo v Praze 24. července 2015:

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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