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Věci přepravní a tarifní
010/08/2022 AKVIZIČNÍ SLEVY, Párou Posázavím (ČD)
V souvislosti s konáním nostalgické jízdy Párou Posázavím vyhlašujeme v souladu s čl. 11 a 288 tarifu Českých
drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) na den 16. 4. 2022 globální ceny se základní
sazbou daně z přidané hodnoty pro parní vlak do oblasti dolního Posázaví.
S ohledem na vývoj epidemiologické situace a aktuálně platná opatření vlády ČR budou bližší informace
o podmínkách nástupu do vlaku, přepravy nebo případném zrušení akce zveřejněny na internetových
stránkách www.cdnostalgie.cz a v aplikaci „Vlakem na výlet“.
Jízdní řád parního vlaku dne 16. 4. 2022:

*změna čísla vlaku
Jízdenky s globální cenou na parní vlak je možné zakoupit u všech pokladních přepážek ČD nebo v e-shopu
ČD v období od 17. 3. 2022 do odjezdu vlaku, případný doprodej bude realizován u průvodčího ve vlaku do
vyčerpání kapacity vlaku. Součástí globální ceny je i rezervace místa k sezení.

Ceníky globální ceny:
Praha-Smíchov – Týnec nad Sázavou – Praha-Smíchov (okružní jízda)
Dospělý
Dítě 6 – 18 let, ZTP, ZTP/P
Dítě do 6 let*

440 Kč
340 Kč
0 Kč

*bez nároku na samostatné místo k sezení

2

Praha-Smíchov – Týnec nad Sázavou (libovolný úsek)
Dospělý
Dítě 6 – 18 let, ZTP, ZTP/P
Dítě do 6 let*

340 Kč
240 Kč
0 Kč

*bez nároku na samostatné místo k sezení

Týnec nad Sázavou – Praha-Smíchov (libovolný úsek)
Dospělý
Dítě 6 – 18 let, ZTP, ZTP/P
Dítě do 6 let*

240 Kč
140 Kč
0 Kč

*bez nároku na samostatné místo k sezení

Všechny ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.
Tato vyhláška platí do 16. 4. 2022 do 23:59 hod.

V Praze dne 7. dubna 2022
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 55949/2022-O14/2)

3

011/08/2022 AKVIZIČNÍ SLEVY, Párou Prahou (ČD)
V souvislosti s konáním nostalgických jízd Párou Prahou dne 17. 4. 2022, vyhlašujeme v souladu s čl. 11 a 288
tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), globální ceny se základní
sazbou daně z přidané hodnoty pro parní vlak po Praze a okolí.
S ohledem na vývoj epidemiologické situace a aktuálně platná opatření vlády ČR budou bližší informace
o podmínkách nástupu do vlaku, přepravy nebo případném zrušení akce zveřejněny na internetových
stránkách www.cdnostalgie.cz a v aplikaci „Vlakem na výlet“.
Jízdní řád parních vlaků dne 17. 4. 2022:

Jízdenky s globální cenou na parní vlaky je možné zakoupit u všech pokladních přepážek ČD nebo v e-shopu
ČD v období od 18. 3. 2022 do odjezdu vlaku, případný doprodej bude realizován u průvodčího ve vlaku do
vyčerpání kapacity vlaku. Součástí globální ceny je i rezervace místa k sezení.

Ceníky globální ceny:
Praha-Smíchov - Hostivice – Praha-Smíchov (okružní jízda)
Dospělý
Dítě 6 – 18 let, ZTP, ZTP/P
Dítě do 6 let*

340 Kč
240 Kč
0 Kč

*bez nároku na samostatné místo k sezení

Všechny ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.

Tato vyhláška platí do 17. 4. 2022 do 23:59 hod.

V Praze dne 7. dubna 2022
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 55950/2022-O14/2)
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009/08/2022 AKVIZIČNÍ SLEVY, Historickými vlaky do Lednice (ČD)
V souvislosti s plánovaným zavedením pravidelné dopravy na trati 253 Břeclav – Lednice, vyhlašujeme v
souladu s tarifem Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), čl. 11 a 287,
globální ceny pro pravidelné historické vlaky v relaci Břeclav – Lednice a zpět.
S ohledem na vývoj epidemiologické situace a aktuálně platná opatření vlády ČR budou bližší informace o
podmínkách nástupu do vlaku, přepravy nebo případném zrušení akce zveřejněny na internetových
stránkách www.cdnostalgie.cz a v aplikaci „Vlakem na výlet“.

1) Historické motorové vlaky:
soboty, neděle a svátky od 30. 4. 2022 do 4. 9. 2022:
Základní globální cena Břeclav – Lednice:
 cestující bez nároku na sníženou globální cenu
 související cestovní doklad pro jízdní kolo
 40 Kč jeden směr
Snížená globální cena Břeclav – Lednice se slevou 50 %:
 cestující 6-18 let
 žáci a studenti 18-26 let
 cestující 65+
 ode dne vyhlášení osoby pobírající důchod pro invaliditu 3. stupně
 související cestovní doklad pro psa
 20 Kč jeden směr
Snížená globální cena Břeclav – Lednice se slevou 75 %:
 držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 10 Kč jeden směr
2) Historické parní vlaky:
dne 21. 5. 2022 a 10. 9. 2022
Základní globální cena Břeclav – Lednice:
 cestující bez nároku na sníženou globální cenu
 100 Kč jeden směr
 180 Kč zpáteční
Snížená globální cena Břeclav – Lednice se slevou 50 %:
 cestující 6-18 let
 žáci a studenti 18-26 let
 cestující 65+
 ode dne vyhlášení osoby pobírající důchod pro invaliditu 3. stupně
 50 Kč jeden směr
 90 Kč zpáteční
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Snížená globální cena Břeclav – Lednice se slevou 75 %:
 držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 25 Kč jeden směr
 45 Kč zpáteční
Snížená globální cena Břeclav – Lednice:
 související cestovní doklad pro psa
 20 Kč jeden směr
 40 Kč zpáteční
V uvedených vlacích neplatí žádné další tarifní ani mimotarifní jízdní výhody.
Prodej jízdních dokladů bude zahájen 16. 4. 2022. Jízdní doklady lze zakoupit u pokladních přepážek
a u průvodčích ve vlaku.
Jízdní řád:
9:23
9:30
9:35
9:38
9:46
9:50

11:23
11:30
11:35
11:38
11:46
11:50

13:11
13:18
13:23
13:26
13:34
13:38

15:11
15:18
15:23
15:26
15:34
15:38

Břeclav
Boří les
Poštorná
Charvátská Nová Ves
Lednice rybníky
Lednice

10:47
10:43
10:36
10:32
10:25
10:20

12:47
12:43
12:36
12:32
12:25
12:20

14:37
14:33
14:26
14:22
14:15
14:10

16:38
16:33
16:26
16:22
16:15
16:10

V parních vlacích je přeprava jízdních kol vyloučena. V motorových vlacích je přeprava jízdních kol možná do
vyčerpání kapacity (max. 10 kol).
Přeprava kočárků je možná do vyčerpání kapacity a před jízdními koly má vždy přednost. Přeprava kočárků
pro spolucestující dítě je ve všech vlacích zdarma.
Všechny ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.
Tato vyhláška platí do 10. 9. 2022 do 23:59 hod.

V Praze dne 7. dubna 2022
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 55948/2022-O14/2)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky RegioJet (RJ)
V příloze tohoto věstníku naleznete aktuální znění Smluvních přepravních podmínek a jiných obchodních
podmínek společnosti RegioJet a.s., platné od 1. 4. 2022.

V Brně dne 1. dubna 2022
schváleno představenstvem společnosti
RegioJet a.s.
(vyřizuje: Anna Procházková, tel. 731 135 920)
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Přepravní a tarifní věstník č. 8/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 22. dubna 2022:

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

ISSN 1805-9864

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik
http://www.mdcr.cz
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