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1. Základní informace (turnikety/průchozí přepážky)
Níže je uveden přehled zemí, které používají turnikety/průchozí přepážky pro vstup a
výstup na nádraží nebo nástupiště. Držitelé jízdenek Interrail nebo Eurail mohou někdy
použít svůj mobilní nebo papírový čárový kód průkazu, ale na některých místech mohou
být nuceni požádat o pomoc zaměstnance stanice. Pokyny naleznete níže. – Nemožnost
otevřít přepážku je zvýrazněna oranžově.
- Pokud je to možné je zvýrazněno zeleně.

Belgie (NMBS/SNCB)
Žel . stanice na letišti Brussels Airport Zaventem (Nat. Airoport)
Jakákoliv cesta z/do žst. Airport Zaventem je zatížena spec. poplatkem, tzv. Diablo fee,
umožňující průchod na nástupiště z letiště Zaventem Airport. Jde o standardně vybíraný
poplatek, který lze zaplatit v automatech, u pokladních přepážek a na internetových
stránkách B-rail https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/airports/diabolofee. Cena k 21. 6. 2022 činí 5,70 EUR.

Francie (SNCF)
Přepážky v žst. vlaků TER
 2D kód generovaný v mobilních jízdenkách Interrail nebo Eurail otevírá průchozí
přepážky
 2D kód tištěný na papírových obálkách Interrail nebo Eurail (na zadní straně obálky)
otevírá průchozí přepážky

Sdružení dopravců ve Velké Británii (RDG)
London Underground stations (stanice londýnského metra)
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2D kód na obálkách papírových jízdenek nebo v mobilních jízdenkách Interrail nebo
Eurail nelze použít, tyto jízdenky neplatí v londýnském metru.
National Rail stations (vlakové stanice)
Papírové jízdenky a 2D kódy na jízdenkách v mobilní formě (mPass) nelze použít k
přímému otevření přepážky v síti National Rail ve Velké Británii, jízdenky jsou však
uznávány u bočních vstupů* (viz obrázek) na kterékoli stanici s přepážkou v síti. Obraťte
se na zaměstnance, který vizuálně ověří platnost Vaší jízdenky Interrail nebo Eurail a
umožní Vám vstup.
Velká Británie

*Side gate
Každá průchozí přepážka má
zábrany, kterými mohou
zákazníci projít, ale pro vozíčkáře
a kočárky je k dispozici "boční
vstup", který je větší. U této
přepážky čekají zaměstnanci,
aby cestujícím pomohli projít...
Ostatní menší přepážky jsou
určeny pro rychlý průchod. U
těchto bočních přepážek budou
zákazníci s jízdenkami Interrail a
Eurail vpuštěni dovnitř.

Řecko (TRAINOSE)
Přepážka na žel . stanici v Athénách na letišti.
2D kód na obálce papírové jízdenky ani v mobilní jízdence nelze pro průchod použít. Je
třeba kontaktovat přítomného zaměstnance.

Irsko (IE)
Vstupní přepážky jsou ve všch žel. stanicích v Irsku.
 2D kód na obálce papírové jízdenky ani v mobilní jízdence nelze pro průchod. použít.
 K otevření je třeba požádat žel. zaměstnance na nádraží.
o Ve větších stanicích jsou kontroloři/průvodčí přímo u průchozích přepážek a
provádějí vizuální kontrolu
o Na stanicích, kde jsou pouze závory, je umístěn kamerový systém a závory mají
obvykle otevřenou přepážku pro přístup cestujících využívající Interrail a Eurail.

Eurail B.V.

3

Italia (Trenitalia)
Přepážky ve větších stanicích
 2D kód mobilní jízdenky Interrail nebo Eurail můžete použít k otevření průchozí
přepážky.
 2D kód na obálce papírové jízdenky Interrail nebo Eurail můžete použít k otevření
průchozí přepážky.

Nizozemsko (NS)
Přepážky ve většíně stanic
 2D kód mobilní jízdenky Interrail nebo Eurail můžete použít k otevření průchozí
přepážky.
 2D kód na obálce papírové jízdenky Interrail nebo Eurail můžete použít k otevření
průchozí přepážky.
Poznámka: Iphone, Andriod a NFC je v t.č. procesu zkoušení podpory
Cestující, kteří používají možnost peněženky ve svém telefonu, mohou mít potíže s
předložením jízdenky s čárovým kódem u průchozích přepážek NS. Díky technologii NFC
(Near Field Communication) se při přiblížení telefonu Iphone k bráně zobrazí
bankovní/kreditní karta, což znemožňuje ukázat 2D kód v mPass.
Obejití přepážky NS:
Android
- Jděte do nastavení (Go to Settings) > Připojená zařízení (Connected devices)
- Přepněte přepínač NFC do polohy Vypnuto (Toggle the NFC switch to Off)
Iphone
Přepněte přepínač NFC do polohy Vypnuto
- Není možné vypnout NFC (Poznámka: tým aplikace o problému ví a je to v jejich plánu
toto v budoucnu vyřešit).
- Tito cestující by měli využít informační sloupek, stisknout informační tlačítko a požádat
podporu o otevření závor.

Portugalsko (CP)
Přepážky jsou v mnoha nádražích
2D kód na obálce papírové jízdenky ani v mobilní jízdence nelze pro průchod použít.
Je třeba požádat staniční zaměstnance, ti na základě předložené jízdenky přepážku
otevřou.

Španělsko (RENFE)
Přepážky jsou v některých stanicích regionálních linek
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2D kód na obálce papírové jízdenky ani v mobilní jízdence nelze pro průchod použít.
V řadě stanic jsou průchozí přepážky. V těchto stanicích mohou zákazníci požádat
personál o jejich otevření předložením jízdenky Interrail a Eurail (a případně rezervace
místa). V případě, že ve stanici není žádný personál, budou přepážky trvale otevřené
nebo se otevřou automaticky.

2. Základní informace (kontrola 2D kódů)
Tabulky níže informují, v jakých zemích u jakých dopravců je načítán 2D kód electronicky,
kde je prováděno ověření a kde je konrola pouze vizuální.

Dopravci kontrolující electronicky 2D kód
Země

Dopravce

1

Česká republika ČD

2

Francie

SNCF

3

Německo

DB

4

Maďarsko

MAV-START

5

Nizozemsko

NS

6

Rakousko

OeBB

7

Polsko

PKP

8

Švýcarsko

SBB

9

Turecko

TCDD

10

Slovensko

ZSSK

Dopravci používající kontrolu z databáze na základě č. jízdenky
1

Země

Dopravce

Portugalsko

CP

Dopravci kontrolující vizuálně
Země

Dopravce

1

Belgie

SNCB/NMBS

2

Bulharsko

BDZ
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Bosna a
Hercegovina

ZFBH

4

Chorvatsko

HZ

5

Dánsko

DSB

6

Estonsko

Elron

7

Finsko

VR

8

Velká Británie

National Rail

9

Řecko

Trainose

10

Irsko

Irish Rail / NI railways

11

Itálie

Trenitalia

12

Lotyšsko

PV

13

Litva

Litrail

14

Lucembursko

CFL

15

Severní
Makedonie

MZ

16

Černá Hora

ZCG

17

Norsko

Vy

18

Rumunsko

CFR

19

Srbsko

SV

20

Slovinsko

SZ

21

Španělsko

Renfe

22

Švédsko

Silverrail/SJ
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