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Oddíl A: Věci přepravní a tarifní
014/08/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Poznej Česko s ČD a Bleskem (ČD, a. s.)
S účinností od 1. 5. 2015, vstupuje v platnost akviziční sleva s názvem „Poznej Česko s ČD a Bleskem“
na vybrané druhy jízdních dokladů za těchto podmínek:


Nárok na akviziční slevu lze uplatnit v období od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015.



Sleva ve výši 25 % bude poskytnuta na:
-

Skupinovou víkendovou jízdenku platnou v celé ČR

-

Skupinovou víkendovou jízdenku v regionální variantě

Sleva se nevztahuje na Skupinové víkendové jízdenky + MHD, Skupinové víkendové
jízdenky + Německo a Skupinové víkendové jízdenky + Polsko.


Sleva bude přiznána na základě kupónů s jedinečnými slevovými kódy, které zákazník získá
v publikaci edice Blesk - Poznej Česko, 50 hradů a zámků. Publikaci lze zakoupit u vybraných
prodejců tiskovin a v ČD centrech. Každý kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné
jízdenky, po jeho uplatnění bude kupón v systému zneplatněn.



Slevu lze uplatnit při nákupu u pokladní přepážky ČD a na www.cd.cz/blesk.



Jízdenku lze zakoupit s prvním dnem platnosti v rozmezí 1. 5. 2015 – 31. 10 2015. Předprodej
před 1. 5. 2015 není umožněn.

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.
V Praze dne 17. dubna 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj. ČD GŘ 56455/2015 – O 16/4)
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015/08/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Aplikace IN 25 s předplacenou kartou COOP Dobrá karta
(ČD, a. s.)
S účinností od 1. 5. 2015, vstupuje v platnost akviziční sleva na nákup roční zákaznické aplikace IN 25
pro cestující starší 26 let za těchto podmínek:


Nárok na akviziční slevu lze uplatnit v období od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015.



Cena zlevněné aplikace IN 25 pro cestující starší 26 let je 350 Kč.



Slevu lze uplatnit při žádosti o novou kartu i při dokoupení do hotové karty.



Sleva bude přiznána na základě kupónu s jedinečným slevovým kódem, které cestující získá při
koupi Dobré karty od ČSOB.



Jeden kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné aplikace, po jeho uplatnění bude
kupón v systému zneplatněn.



Slevu lze uplatnit pouze při nákupu na eShopu ČD (www.cd.cz)

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.

V Praze dne 21. dubna 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj. ČD GŘ 56456/2015 – O 16/4)
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013 / 08 / 2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Jízdenka na léto (ČD, a. s.)
S účinností od 1. července 2015 vstupuje v platnost akviziční nabídka Jízdenka na léto (dále jen
jízdenka) za těchto podmínek:
1. Síťová jízdenka pro jednu osobu, umožňující po dobu své platnosti neomezený počet jízd všemi
vlaky ČD ve 2. vozové třídě, určená pro držitele In Karty s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací
a držitele platného průkazu ISIC za cenu 990 Kč, nebo pro cestující bez In Karty se zákaznickou
aplikací a bez průkazu ISIC za cenu 1 190 Kč.
1.1. Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se k jízdence vypočte jako rozdíl mezi 1. a 2.
vozovou třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek, ve kterém 1. vozovou třídu
skutečně použil.
1.2. Jízdenka za základní cenu 1 190 Kč je nepřenosná a je na ní uvedeno jméno a příjmení
cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní
cestující předloží jakýkoliv průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. Pokud
při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží výše uvedený průkaz, jízdenka nebude
pro jízdu uznána a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
1.3. Jízdenka za zlevněnou cenu 990 Kč je nepřenosná, je na ní uvedeno jméno a příjmení
cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní
cestující předloží In Kartu s platnou zákaznickou aplikací nebo platný průkaz ISIC znějící na jméno
a příjmení uvedené na jízdence. Pokud při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží
některý z výše uvedených průkazů znějících na jeho jméno, jízdenka nebude pro jízdu uznána
a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
2. Jízdenka lze zakoupit pro období 1. 7. až 31. 8. 2015.
2.1. Předprodej jízdenky bude zahájen 8. 6. 2015, první den platnosti může být nejdříve
1. 7. 2014.
3. Platnost jízdenky je 14 po sobě jdoucích dnů, tedy například jízdenka zakoupená s prvním dnem
platnosti 5. 7. platí do 18. 7. 2015.
3.1. Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. 8. 2015 se postupně zkracuje tak,
aby poslední den platnosti byl 31. 8. 2015, cena jízdenky se nesnižuje.
3.2. Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. 8. 2015 již nelze zakoupit (cestující může využít
nabídky Celodenní síťové jízdenky).
4. Jízdenku lze zakoupit u pokladní přepážky ČD jako elektronicky tištěný doklad ze zařízení
UNIPOK, nebo na eShop ČD.
5. Právo z přepravní smlouvy lze u jízdenky uplatnit z důvodů na straně cestujícího nejpozději
první den její platnosti u pokladní přepážky ČD, u které byla jízdenka zakoupena a to do 8:00.
Případně na eShop pomocí záložky „vrácení dokladu“. Návratek bude v takovém případě proveden po
srážce dle čl. 272. 1. Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu.
6. Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel platí v plném
rozsahu.
V Praze dne 13. dubna 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj. ČD GŘ 56394/2015 – O 16/4)
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016 /08 /2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, Králický Sněžník 2015 (ČD, a. s.)
S účinností od 13. 6. 2015 je na trati Letohrad – Dolní Lipka – Hanušovice je zahájen provoz
historických vlaků ČD. Historické vlaky budou jezdit v přesně určených dnech dle přiloženého jízdního
řádu
V uvedených vlacích platí (se uznávají) všechny jízdní doklady dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), vyhlášek PTV a jízdné IREDO.
K výše uvedenému jízdnému zaplatí každý cestující, s výjimkou spolucestujících dětí do 6 let, doplatek
ve výši 15 Kč (Králický Sněžník – doplatek). Doplatek zaplatí každý cestující bez ohledu na ujetou
kilometrickou vzdálenost, druh zakoupeného jízdného, věk cestujícího.
Doplatek lze zakoupit u pokladních přepážek ČD vybavených UNIPOK a v uvedených vlacích bez
manipulační přirážky ze zařízení POP. Cestující bude odbaven doplatkem s přesně vyznačenou
nástupní a cílovou stanicí v rámci trasy historického vlaku.
V uvedených vlacích neplatí zaměstnanecké jízdní výhody dle předpisů OK 9, OK 10, OK 12.
Přehled vozidel a kalendář nasazení
Datum
13. 6. 2015
20. 6. 2015
27. 6. 2015
4. 7. 2015
11. 7. 2015
18. 7. 2015
25. 7. 2015
1. 8. 2015
8. 8. 2015
15. 8. 2015
22. 8. 2015
29. 8. 2015
5. 9. 2015
12. 9. 2015
19. 9. 2015

Parní/motorová
Vozidla
Parní
464.008 + 5x klasických vozů
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
423.009 + 3x Bee
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
423.009 + 3x Bee
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
423.009 + 3x Bee
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
423.009 + 3x Bee
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
464.008 + 5x klasických vozů
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
423.009 + 3x Bee
Motorová
M 286.001 + Bmx
Parní
423.009 + 3x Bee

Poznámka
Zahájení

CIHELNA
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Jízdní řád
20016 *)
12:20
12:27
12:29
12:36
12:38
12:50
12:54
12:58
12:59
13:05
13:43
13:51
13:53
13:58
13:59
14:05
14:06
14:14
14:18
14:32

Stanice
Hanušovice
Vlaské
Podlesí
Červený Potok
Prostřední Lipka
Dolní Lipka
Lichkov
Mladkov
Těchonín
Jablonné nad Orlicí
Letohrad

20017 *)
11:40
11:32
11:34
11:22
11:25
11:05
11:10
10:59
11:01
10:20
10:53
10:00
10:10
9:52
9:55
9:43
9:46
9:30
9:35
9:15

*) jede (6) od 13.VI. do 19.IX.
Všechny ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10)
platí v plném rozsahu
Účinnost této vyhlášky končí ve 24.00 hodin dne 19. 9. 2015.

V Praze dne 22. dubna 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj. ČD GŘ 56523/2015 – O 16/4)
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Přepravní a tarifní věstník č. 8/2015 zpracovalo a vydalo v Praze 4. května 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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