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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA



Železniční doprava

• Materiálně technické podmínky:

• 1. Síť dopravních cest (železniční tratě)

• 2. Dynamické závěsné prostředky (železniční 
osobní vozy)

• 3. Trakční dopravní prostředky (lokomotivy)

• 4. Prostředky oznamovací a zabezpečovací 
techniky



Vozový park

• vozy 1. třídy „A“

• vozy 2. Třídy „B“

• kombinované vozy 1. A 2. třídy „AB“

• lůžkové vozy „WL“

• lehátkové vozy „BC“, „BCM“

• jídelní vozy „WR“, „WRM“, „SR“

• bufetové vozy „R“

• další vozy



Koridory

• Jsou tratě, které tvoří síť frekventovaných 
tranzitních tepen a jsou součástí evropské 
tranzitní železniční sítě sloužící transevropské 
dálkové dopravě. Jsou typické vyšší traťovou 
rychlostí a větší propustností.



Sortiment poskytovaných služeb

• a) pravidelná přeprava, příměstská doprava 
(IDS), rychlodráhy

provozovatelé – např. ČD, RegioJet, Leo Express

• druhy vlaku: osobní vlak, rychlík, vlak kategorie 
Inter City (IC), Euro City (EC), Super City, Expres

• b) přeprava rekreačními vlaky

• c) přeprava zvláštními (mimořádnými) vlaky

• d) autovlak



• e) vlakový hotel
• f) další služby
• Práva a povinnosti cestujících
• Železniční přepravní řád a Tarif pro veřejnou 

přepravu cestujících a zavazadel na celostátních 
drahách

• Jízdní řády
• Dopravní ceniny, Systém ARES – umožňuje 

prostřednictvím UNIPOKu prodat jízdenku popř. 
zarezervovat místo, lehátko, lůžko atd. 

• Tarify: tarif ČD + tarif TCV (Společný 
mezinárodní tarif pro přepravu cestujících a 
zavazadel)



Základní rozdělení jízdních dokladů

• 1) Jednodenní jízdenky

• 2) Síťové a časové jízdenky

• 3) Mezinárodní jízdenky

• 4) Příhraniční cestování

• 5) In-karta



Jednodenní jízdenky
Obyčejné jízdné
Cena závisí na počtu ujetých km.

Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Do 6 let zdarma, 6-10 let ½ ceny, důchodci ½ ceny

Sleva pro skupinu 
25% sleva* pro první 2 cestující, 50%* pro 3-30 cestujícího

Zpáteční sleva 
Ušetří se 5%

* sleva z obyčejného jízdného



Sporotiket Česko (e-liška)

• Cestovaní mezi vybranými destinacemi (114)

• Slevy až 50% z obyčejného jízdného

• Další sleva s In-kartou

• Jízdenka má různě cenové úrovně – čím dříve 
nakoupíte, tím levněji



Síťové a časové jízdenky

• Traťové jízdenky

– Žákovské, Obyčejné, Obyčejné se slevou IN

– Týdenní, měsíční, čtvrtletní

• Kilometrická banka

– Předplatné na 2000km za 2000,-Kč

– Odpis min. 100km max. 400km, 1.třída 1,5 km, 
dítě 0,5 km, přenosný doklad, až 3 cestující 
současně



Síťové jízdenky (výlety apod.)

• ČD Net – celá ČR, 550,-Kč/1250,-Kč

• ČD Net region – pouze určený region, cena od 150,-
Kč do 225,-Kč

• SONE+ - platí pouze o víkendech a svátcích, platí pro 
5 osob (max. 2 osoby na 15 let)

Cena: 550,-Kč

• SONE+ region – stejné podmínky, pouze jeden 
region, cena: od 200,-Kč do 275,-Kč



Mezinárodní jízdenky a slevy

• Typy jízdních dokladů:

– Určená trasa – NRT

– Určený vlak a den – IRT

– Určená síť – RPT

– Zvláštní nabídky



SLEVY

• Slevy pro děti a mládež – dle tarifů 
jednotlivých zemí

• Slevy pro skupiny – od 6 osob, sleva až 50%

• City Star – zpáteční jízdenka, nutno dodržit 
„sobotní“ noc, další sleva s In-kartou, 1-5 
osob, 16 zemí Evropy

• Sleva Rail plus – sleva na jízdenky i místenky



Síťové mezinárodní jízdenky

• InterRail

• Volné cestování Evropou, slevy pro mládež a seniory, 
varianta pro celou Evropu (InterRail Global Pass) 
nebo jednotlivé země (InterRail Global Country Pass) 

• InterRail Global Pass – platnost 15/22 dní nebo 1 
měsíc, dále flexibilní jízdenky

• InterRail Global Country Pass – platnost 3/4/6/8 dní



Sporotiket Evropa (E-tiket) a SparNight

Akční nabídka Českých drah

Dánsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, 
Slovensko, Slovinsko

Např. Praha-Wien za 19 Euro, Praha-Berlin za 29 
Euro, Praha-Bratislava za 15 Euro

Nákup – E-shop, Telefonicky

Akční nabídky – Dresden+letište/VVO

SparNight – zahrnují jízdenku a 
lehátko/lůžko/místenku



Příhraniční cestování

• SONE+

• V prodeji varianta DB nebo PKP, platí na české i 
německé/polské straně hranice

• ČD NET region

• V prodeji varianta DB, platí na české i německé straně 
hranice

• Wien Spezial, Libnet+, Egronet, Labe-Elbe, Sportkarta 
Vltava-Dunaj, EURegio, MPS



IN-karta

• Různé slevy – 25/50/100% na obyčejné jízdné

• Různá doba platnosti – 1/2/3 roky

• Slevy na místenky a mezinárodní jízdenky

• ČD Bonus

• Příklady cen:

– Sleva 25 na 3 roky – 990,-

– Sleva 50 na 3 roky – 8490,-

– Sleva 100 na 3 roky – 65990,-



Náležitosti jízdního dokladu (JD)

• Vnitrostátní:

– Výdejna, datum (čas), číslo JD/výdejny, druh JD, 
počet osob, vozová třída, počet km, „z“, „do“, 
„přes“, datum odjezdu, platnost, sleva, cena

• Mezinárodní:

– Navíc cena v Eurech, poučení 



Rezervační doklady (Místenky)

• Umožňují zarezervovat místo k sezení, popř. 
místo pro jízdní kolo.

• Náležitosti:

– Uspořádání vozu, číslo vlaku, číslo vozu, odjezd, 
číslo místa, upřesnění místa 

• Cena: 35,-/70,-Kč

• Do vlaků SC Pendolino: 100,-/200,-Kč



Přeprava jízdního kola

• Spoluzavazadlo

• Cena: 25,-/50,-Kč

• Úschova během přepravy

• Cena: 30,-/60,-Kč

• Jeden vlak/celý den



Zavazadla

• Příruční

• cestovní (do 15 kg)

• spěšniny (do 15 kg)
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