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Věci přepravní a tarifní
012/09/2022 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 8. 5. 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 8. 5. 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 9. 4. 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
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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 8. 5. 2022 do 23:59 hod.

V Praze dne 25. 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 56106/2022-O14/2)
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013/09/2022 AKVIZIČNÍ SLEVY, Párou Prahou (ČD)
V souvislosti s konáním nostalgických jízd Párou Prahou dne 7. 5. 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 7. 5. 2022:

Jízdenky s globální cenou na parní vlaky je možné zakoupit u všech pokladních přepážek ČD nebo v e-shopu
ČD v období od 8. 4. 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 7. 5. 2022 do 23:59 hod.

V Praze dne 25. 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 56107/2022-O14/2)
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Jednotný železniční kurz č. 5/2022 (ČD)
S účinností od 1. května 2022 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 5/2022.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

25,00 CZK
24,40 CZK
5,35 CZK
23,80 CZK
32,00 CZK

Uplynutím dne 30. dubna 2022 pozbývá platnost JŽK č. 4/2022.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://jzk.cd.cz/.

V Olomouci dne 29. dubna 2022
Ing. Richard Farník, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 602 540 274, č.j. OPT-18/2022-sekr.)

5

Přepravní a tarifní věstník č. 9/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 6. května 2022:
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