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OBCHODNÍ NABÍDKA TARIFU IDOL 

RYCHLÍKY 

V souladu s ustanovením platného Tarifu IDOL (čl. 24.1. a 24.2.) se vyhlašuje následující obchodní 

nabídka: 

Platnost tarifu IDOL je nad rámec poznámek v jízdním řádu vyhlášena ve všech rychlících dopravce 

České dráhy, a.s. uvedených v platném jízdním řádu, a to pro každý vlak vždy z první stanice zařazené 

do IDOL, ve které daný vlak zastavuje, do poslední stanice zařazené do IDOL, ve které daný vlak 

zastavuje.  

Pro jízdní doklady a jízdy s využitím rychlíků platí všechna ustanovení Tarifu IDOL a Smluvních 

přepravních podmínek IDOL s následujícím upřesněním k Tarifu IDOL:  

Kombinace jízdních dokladů IDOL a jízdních dokladů dle tarifu dopravce pro jednu jízdu je možná pouze 

za podmínky, že tyto jízdní doklady na sebe navazují ve stanici, kde použitý spoj podle jízdního řádu 

zastavuje. 

Platnost této obchodní nabídky je od 1.10.2017 do nejbližší změny Tarifu IDOL (předpokládá se 

zapracování této obchodní nabídky do Tarifu IDOL při jeho nejbližší změně). 

 

Příklady odbavení a kombinací jízdních dokladů: 

1) Cestující má platný celosíťový jízdní doklad IDOL. Cestuje z Liberce do Děčína. IDOL platí vždy do poslední 

stanice v IDOL, kde daný vlak zastavuje, tedy v osobním vlaku nejdále do Žandova, v rychlíku nejdále do České 

Lípy hl.n. Vždy z této poslední stanice musí mít cestující jízdní doklad ČD pro jízdu do Děčína, nákup tohoto jízdního 

dokladu se řídí Smluvními přepravními podmínkami ČD. 

2) Cestující má platný jízdní doklad IDOL pro relaci Liberec – Zákupy, ale cestuje rychlíkem až do České Lípy. 

Musí si tedy zakoupit další jízdní doklad IDOL pro relaci Zákupy – Česká Lípa podle Tarifu IDOL čl. 14.12.a) a 14.13. 

Jízdní doklad dle tarifu ČD (kombinace dle čl. 14.12.b) Tarifu IDOL) si ze Zákup zakoupit nemůže, protože rychlík 

v Zákupech nezastavuje. Mohl by si zakoupit jízdní doklad dle tarifu ČD z Mimoně (poslední stanice, kde rychlík 

zastavuje a do které má platný jízdní doklad IDOL) do České Lípy hl.n. 

 

V Liberci 11.9.2017 

 

KORID LK, spol. s r.o. 

 

  

 

 

 


