
 

Podmínky pro čerpání slev na skipasy v rámci ČD Ski 2023 

Sleva na permanentky v rámci ČD Ski 
Partnerské skiareály zařazené do ČD Ski poskytují v období od 21. ledna do 26. března 2023 
slevu 20% na 1denní skipasy v ČR, 20% slevu na 2 nebo 3denní skipasy v partnerském 
skiareálu Davos – Klosters ve Švýcarsku po předložení platné jízdenky ČD (na eTicket jízdenky 
v mobilu se sleva neposkytuje) – viz. dále.  
 

Partnerské skiareály v Česku  

Partnerské skiareály v ČR poskytují po předložení platné jízdenky ČD v blízkosti skiareálu, s 
dnem platnosti jízdenky shodným se dnem návštěvy skiareálu, slevu 20 % na jednodenní 
skipas v období od 21. 1. 2023 do 26. 3. 2023. Provoz skiareálů může být omezen s ohledem 
na aktuální sněhové podmínky. Sledujte, prosím, aktuální informace skiareálů na jejich 
stránkách a fb. 

Na webové stránce www.cd.cz/cdski v záložce každého partnerského skiareálu je uvedeno 
omezení, na které výdejní stanice jízdenek se sleva nevztahuje (na jízdenky vydané 
z některých stanic v blízkosti skiareálu se sleva neposkytuje). 
 
Na jízdence uvedený počet osob opravňuje čerpat slevu pro shodný počet zakoupených 
skipasů se slevou 20 %. Pokladník skiareálu zkontroluje platnost jízdenky (den návštěvy 
skiareálu musí být shodný s platností jízdenky ČD), na rubovou stranu jízdenky (příp. vytištěné 
jízdenky z eShopu ČD, na eTicket jízdenky v mobilu se sleva neposkytuje) a označí čerpání 
slevy, příp. počet uplatněných slev na jednu jízdenku.  
 
V samostatných záložkách partnerských skiareálů na stránce ČD Ski jsou uvedeny bližší 
podmínky upravující možnost čerpání slevy na skipas v pokladně daného partnerského 
skiareálu. U každého partnerského skiareálu jsou vyjmenované výdejní stanice jízdenek, ze 
kterých se sleva ČD Ski na skipas neposkytuje.  
 

Partnerský skiareál poskytne slevu ve výši 20 % na jednodenní skipas cestujícím ČD, kteří se 
prokáží jízdenkou ČD (jednoduchou, jízdenkou za Flexi základní jízdné, skupinovou včetně 
zlevněných variant těchto jízdenek ČD), platnou v aktuální den s cílovou stanicí v blízkosti 
skiareálu nebo síťovými jízdenkami (skupinová víkendová nebo celodenní jízdenka) bez 
uvedení cílové stanice v době platnosti jízdenky. Po předložení jiných jízdenek (např. síťových 
jízdenek), eTicket jízdenek v mobilu a průkazů ČD, SŽ apod. (např. „režijka“) se sleva 
neposkytuje.  
 

Skiresort Davos Klosters ve Švýcarsku 

Pro získání slevy 20% na 2denní nebo 3denní skipas ve skiresortu Davos Klosters cestující ČD 
předloží na pokladně Bergbahn Davos Klosters rezervaci (ubytovací příplatek) do lůžkového 
vozu č. 374 ČD (přímého lůžkového spoje 50466 Praha – Č. Budějovice – Linz - Curych) 
s uvedeným datem příjezdu do Sargansu (nebo Davosu) a počtem osob. Rezervační příplatek 
odevzdá na pokladně Bergbahn v Davosu nebo Klosters a získá zvýhodněný skipas se slevou 
20%. Sleva se neposkytuje na jízdenky zakoupené ve Švýcarsku nebo mimo Českou republiku.  
 
Švýcarský skiareál Davos Klosters nabízí 20% slevu s exklutivní možností využití zvýhodněné 
nabídky ČD Ski až do 23. 4. 2023 . 

http://www.cd.cz/cdski


Sleva na skipas ČD Yetti 

Skiareál Lipno nabízí 30% slevu na denní skipas nazvanou ČD Yetti. Nabídka ČD Yetti voucher 
platí za těchto podmínek:  

- současně se zakoupením skupinové víkendové jízdenky nebo skupinové víkendové jízdenky 
region Jihočeský může cestující v uvedeném období požádat o vystavení ČD Yetti voucher pro 
každého cestujícího ve skupině,  
- současně se zakoupením celodenní jízdenky nebo celodenní jízdenky region Jihočeský může 
cestující v uvedeném období požádat o vystavení 1 ks ČD Yetti voucher,  
- současně se zakoupením Flexi základní jízdenky nebo jízdného podle obchodních nebo 
akvizičních nabídek ČD znějící do stanice Lipno nad Vltavou obdrží každý cestující na požádání 
1 ks ČD Yetti voucher.  
- ČD Yetti voucher nelze vystavit z nástupního tarifního bodu: Rybník, Rožmberk nad 
Vltavou, Herbertov, Těchoraz, Vyšší Brod klášter, Čertova Stěna, Loučovice, Loučovice 
zastávka,  
- ČD Yetti voucher se vystavuje pro všechny cestující starší 6 let s platným jízdním dokladem 
vyjmenovaným ve vyhlášce PTV,  
- ČD Yetti voucher lze současně se zakoupením vyjmenovaných jízdních dokladů dle tarifu TR 
10 obdržet u všech pokladních přepážek ČD se zařízením pro elektronický výdej jízdenek 
(UNIPOK) a u průvodčích ze všech zařízení POP, dodatečně nelze ČD Yetti voucher vystavit,  
- ČD Yetti voucher má platnost vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti jízdního dokladu, ke 
kterému byl vydán,  
- ve vlaku cestující předkládá ke kontrole pouze jízdní doklad, ČD Yetti voucher zaměstnanci 
ČD nekontrolují ani neoznačují.  
 
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje k 30% slevě z ceny celodenního Skipasu ve 
Skiareálu Lipno. Pokladna Skiareálu Lipno voucher odebere. Jízdenka ČD se ve Skiareálu nijak 
neoznačuje. Nabídka ČD Yetti voucher platí do 26. března 2023.  
Použití Skibusu mezi žst. Lipno nad Vltavou a Skiareálem Lipno je bezplatné.   
Bližší informace na www.lipno.info . 
 
Kontakt pro dotazy a podněty k ;ČD Ski: KuceraA@gr.cd.cz , ohledně ČD Yetti: 
kosmata@gr.cd.cz  
Aktualizováno  20. 1. 2023 

http://www.lipno.info/
mailto:KuceraA@gr.cd.cz
mailto:kosmata@gr.cd.cz

