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Věci přepravní a tarifní
04/02/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, Vlak+ Olympijský festival 2018 (ČD)
V souvislosti s konáním akce Olympijský festival, probíhající ve dnech 9. – 25. února 2018 v Brně, 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 všech stanic začínajících názvem Brno a Ostrava.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10
(vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 1. února 2018.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být v rozmezí 9. – 25. 2. 2018. Platnost zpáteční jízdenky
je standardní dle SPPO. Pro cestu zpět z Brna a Ostravy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky
na přední (lícové) straně razítkem, které účastník získá v areálu Olympijského festivalu u stánku ČD.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 24. ledna 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č. j. ČD GŘ 55288/2018-O14/3)
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05/02/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, Vlak+ RunCzech 2018 (ČD)
V souvislosti s konáním maratonů RunCzech 2018, probíhající v níže uvedených městech a termínech, bude
návštěvníkům těchto vyjmenovaných maratonů (akcí) 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 stanic začínajících názvem města, ve kterém se konkrétní maraton v určeném
termínu koná.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu
TR 10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
na první akci bude zahájen 1. dubna 2018.
První den platnosti zpáteční jízdenky bude vždy první den konání akce. Platnost zpáteční jízdenky bude vždy
3 dny, včetně prvního a posledního dne platnosti. Pro cestu zpět musí být účast potvrzena orazítkováním
jízdenky na přední (lícové) straně razítkem, které účastník získá v místě konání akce.
Karlovy Vary
České Budějovice
Olomouc
Ústí nad Labem

19. 5. 2018
2. 6. 2018
23. 6. 2018
15. 9. 2018

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

V Praze dne 24. ledna 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č. j. ČD GŘ 55289/2018-O14/3)
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Jednotný železniční kurz č. 2/2018 (ČD)
S účinností od 1. února 2018 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 2/2018.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

25,90 CZK
22,30 CZK
6,24 CZK
20,90 CZK
30,40 CZK

Uplynutím dne 31. ledna 2018 pozbývá platnost JŽK č. 1/2018.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 31. ledna 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č. j. OPT - 5/2018-sekr.)
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