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Poukázky jsou určeny pro jednodenní cestování vlakem o 

víkendu či ve svátek po zvoleném regionu, bez počtu naje-

tých kilometrů v daném kraji. 

Zakoupenou poukázku vymění držitel přímo u průvodčího 

ve vlaku ČD, nebo na pokladně ČD za jízdenku. 

Jízdenka 

 Platí celý 1 den v sobotu, nebo v neděli, nebo státní svátek, pro 2 dospělé a až 3 děti  

 Na jednu skupinovou víkendovou jízdenku region může v 

sobotu, v neděli nebo státní svátek cestovat kamkoli po 

zvoleném kraji 1 až 5 spolucestujících, přičemž pouze 2 z 

nich mohou být starší 15 let. To znamená tyto ,,maximální 

kombinace": 2 dospělí + 3 děti, 1 dospělý + 4 děti nebo 5 

dětí. Nemusí se jednat pouze o rodinu, žádné příbuzenské vztahy mezi spolucestují-

cími se neprokazují. 

 Skupinová víkendová jízdenka platí pouze ve 2. třídě, jednorázový doplatek do 1. tří-

dy není možný (v 1. třídě platí pouze s časovým doplatkem pro každého cestujícího). 

Jízdenku vydanou na základě poukázky, nelze vyměnit ani vrátit  

 Platí na cestování všemi kategoriemi vlaků ČD, pouze do vlaků SuperCity je nutné 

předem zakoupit místenku pro každého spolucestujícího jedoucího na společnou 

Skupinovou víkendovou jízdenku. 

Kraj / region  Cena na  

poklad-

nách ČD  

Doporučená 

prodejní cena 

v TIC 

Pardubický  225 Kč 200 Kč 

Královéhradecký  225 Kč 200 Kč 

Olomoucký  225 Kč 200 Kč 

Karlovarský  200 Kč 175 Kč 

Liberecký  200 Kč 175 Kč 

Vysočina  200 Kč 175 Kč 

Zlínský  200 Kč 175 Kč 

Kraj / region  Cena na  

poklad-

nách ČD  

Doporučená 

prodejní cena  

v TIC 

Středočeský  275 Kč 240 Kč 

Ústecký  250 Kč 220 Kč 

Jihomoravský  250 Kč 220 Kč 

Moravskoslezský  250 Kč 220 Kč 

Jihočeský  225 Kč 200 Kč 

Plzeňský  225 Kč 200 Kč 

Poukázky pro skupinové víkendové jízdenky region  


