
Výhodně vlaky SC na Slovensko 

 

Vydejte se na výlet k našim východním sousedům vlakem a využijte benefity, které 

vám nově nabízíme v rámci speciálních balíčků.   

Výhody 

Ve vlaku platí: 

- jízdenky vydané dle Sousedské přepravy s povinnou rezervací 

- zvýhodněné jízdenky za globální cenu (jízdenka + místenka), zvlášť jsou zvýhodněni studenti, senioři 

a školní skupiny  

- Včasná jízdenka Evropa za velmi výhodné ceny 

- speciální balíčky, které obsahují kromě jízdních a rezervačních dokladů na vlak SC Pendolino také 

další benefity (např. skipasy, slevy na ubytování apod.) 

Podmínky 

Obecné podmínky 

Pro vlaky SC Pendolino 241/240 v relaci Praha – Košice a zpět platí podmínky Sousedské přepravy ČD-

ZSSK, Zvláštní přepravní podmínky ČD v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady s integrovanou 

rezervací stanovené níže (jízdenky IRT s globální cenou), podmínky nabídky Včasná jízdenka Evropa a 

obecně podmínky SCIC-NRT. Vlaky jsou vedeny jako vlaky s povinnou rezervací, cena rezervace na 

sezení (aufpreis) v mezinárodní přepravě činí 3 EUR (85 Kč). Pro vnitrostátní přepravu platí příslušné 

vnitrostátní přepravní a tarifní podmínky každé železnice. 

Tarifní podmínky 

Cestující, jejichž výchozí a cílová stanice je pouze v relacích jízdy vlaku SC Pendolino 240/241, jsou 

odbaveni jízdenkou IRT (globální cena) nebo jízdním dokladem vydaným dle Sousedské přepravy a 

rezervací na sezení (aufpreis) nebo jízdenkou Včasná jízdenka Evropa a rezervací na sezení (aufpreis).  

Cestující, kteří použijí vlak SC Pendolino jen v části trasy své přepravní cesty nebo v tranzitu (tzn. na/z 

SC Pendolino cestující přestupuje), jsou odbaveni jedním přímým jízdním dokladem vydaným dle 

Sousedské přepravy a rezervací na sezení (aufpreis) nebo jízdenkou Včasná jízdenka Evropa 

a rezervací na sezení. Cestující, který nepředloží platnou rezervaci na sezení (aufpreis) pro vlak SC 

zaplatí příslušnou přirážku dle SPPO nebo přirážku dle podmínek ZSSK.   

Přeprava kol a dětských kočárků 

Přeprava kol formou spoluzavazadla (na základě povinné rezervace místa pro jízdní kolo) je 

umožněna pouze v 2. vozové třídě. Jízdní kolo lze přepravit na základě Mezinárodního jízdního 

dokladu pro kola za 3 EUR (85 Kč) a povinné místenky obsahující rezervaci místa pro cestujícího i kolo, 

nebo je poplatek za přepravu kola a rezervace pro kolo součástí jízdenky IRT. Nebude-li mít cestující 

předem zakoupenou rezervaci místa pro kolo, nebude přepraven, zaplatí přirážku dle SPPO a 



v nejbližší stanici bude vyloučen. Kočárek pro spolucestující dítě se přepravuje bezplatně. Pro 

přepravu ručních zavazadel platí obecně SCIC-NRT. 

Přeprava zvířat 

Malá domácí zvířata je povoleno bezplatně přepravovat v přenosných uzavřených schránách. Mimo 

schránu je povoleno přepravovat pouze psy ve 2. vozové třídě na základě jízdenky pro psy v 

Sousedské přepravě. Rezervace a jízdní doklady IRT se pro psy nevydávají.   

Jízdenky s globální cenou  

- Jízdenky za globální cenu zahrnují jízdné a povinnou rezervaci místa k sezení 

- Jízdenky podléhají omezenému počtu (kontingentu) míst na konkrétní relaci, vlak a den 

- ČD si vyhrazují právo tarifní nabídku jízdních dokladů IRT omezit, rozšířit nebo změnit 

 Časté dotazy 

Je možné zakoupit jízdenku Včasná jízdenka Evropa také do první třídy vlaku SC Pendolino? Ano, na 

vlak SC na Slovensko je možné zakoupit Včasnou jízdenku Evropa také do 1. třídy.  

Ceník 

Včasná jízdenka Evropa: 

Příklady cen z Prahy (2.třída) 

Praha – Žilina, cena od 9 EUR+3 EUR místenka (od 255 + 85 Kč) 

Praha – Poprad, cena od 13 EUR+3 EUR místenka (od 368 + 85 Kč) 

Praha – Košice, cena od 15 EUR+3 EUR místenka (425 + 85 Kč) 

Praha – Košice, 1. třída, cena od 34 EUR+3 EUR místenka (962 + 85 Kč) 

Jízdenky za globální cenu (jízdenka obsahuje i místenku): 

 Praha – Žilina, žáci do 26 let s žákovským průkazem pro ČR i SR, cena 18,90 EUR (535 Kč) 

Praha – Poprad, žáci do 26 let s žákovským průkazem pro ČR i SR, cena 21,90 EUR (620 Kč) 

Praha – Košice, žáci do 26 let s žákovským průkazem pro ČR i SR, cena 23,90 EUR (676 Kč) 

Praha – Košice, senioři nad 60 let, cena 26,90 EUR (761 Kč) 

Praha – Košice, 1. třída dospělý obyčejná, 50,90 EUR (1441 Kč) 

 

Cena v Kč je dána přepočtem z ceny v eurech podle aktuálního jednotného železničního kurzu. 


