
  

Číslo jednací   58 426/2022-O14 

Tarif ČD – 

                 

CENÍKY REZERVAČNÍCH DOKLADŮ 

A. Místenky a rezervace míst pro jízdní kolo do oddílů / vlaků s  povinnou rezervací míst a místenky 

„nostalgie“ 

Nárok / cenová 
úroveň 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Kč 

Cestující s jízdným dle 
tarifu ČD, vyhlášeným 

jízdným nebo 
s mezinárodním 

jízdným dle NRT a 
RPT a cestující 

s omezenou 
schopností pohybu a 

orientace při 
vyzvednutí místenky 

ve vlaku v rámci 
objednané a 

schválené přepravy 

0,- 35,- 70,- 100,- 125,- 150,- 175,- 

VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 

Kč 

200,- 250,- 300,- 350,- 400,- 450,- 500,- 
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B. Místenky a rezervace míst pro jízdní kolo do oddílů / vlaků s  nepovinnou rezervací míst 

Druh dokladu Kč 

Místenka 1. nebo 2. vozové třídy, místenka 1. nebo 2. vozové třídy 
(dle typu vozu) s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako 

spoluzavazadlo, samostatná rezervace místa pro jízdní kolo 
přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace jednoho místa 
pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená v e-shopu 

ČD, aplikaci Můj vlak nebo prostřednictvím služby TeleTiket spolu 
s jízdenkou nebo za stanovených podmínek*) k jízdence IN 100, 

IN Business, traťové jízdence  

0,- 

Místenky a rezervace pro jízdní kola pro skupiny cestujících 20 a 
více osob, objednaných prostřednictvím objednávkového systému 

skupinových přeprav dle SPPO 0,- 

Místenky pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace 
při vyzvednutí místenky v e-shopu ČD, u pokladní přepážky nebo 

ve vlaku v rámci objednané a schválené přepravy 0,- 

Místenka 1. nebo 2. vozové třídy, místenka 1. nebo 2. vozové třídy 
(dle typu vozu) s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako 

spoluzavazadlo, samostatná rezervace místa pro jízdní kolo 
přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace jednoho místa 
pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená u pokladní 

přepážky nebo samostatně bez jízdenky v e-shopu ČD nebo 
aplikaci Můj vlak 

35,- 

Minimální cena místenky a rezervace míst pro jízdní kolo do 
oddílů / vlaků s povinnou rezervací míst a cena místenky a 

místenky s rezervací místa pro jízdní kolo zakoupené u 
průvodčího ve vlaku dle SPPO do vyprodání všech volných míst 

v rezervačním systému 
50,- 

 

*) v e-shopu ČD a aplikaci Můj vlak k předem vydaným aplikacím IN 100 a IN Business na jeden vlak a trasu 

ve zvolený den a čas; v e-shopu ČD a aplikaci Můj vlak k nepřenosným traťovým jízdenkám 
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C. Poplatky za vyhrazení místa 

Druh dokladu Kč 

Poplatek za vyhrazení místa pro skupiny 20 a více 
cestujících a pro kola (do vyčerpání kapacity vlaku) při 
využití objednávkového systému skupinových přeprav ve 
vlacích, které nejsou zařazeny v rezervačním systému 

0,- 

Poplatek za vyhrazení místa pro kolo jako 
spoluzavazadlo nebo v úschově během přepravy ve 
vlacích, které nejsou zařazeny v rezervačním systému 

20,- 

Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo jako 
spoluzavazadlo ve zvláštních / posilových vozech 
zavedených na základě objednávky cestujících 

30,- 

Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo 
v úschově během přepravy ve zvláštních / posilových 
vozech zavedených na základě objednávky cestujících 

50,- 

 

 


