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Všeobecná ustanovení
Příloha č. 1 - Přehled používaných tiskopisů v rámci předpisu Ok 12
Přesně účtované tiskopisy a manipulační tiskopisy se objednávají určeným
objednávkovým systémem ZC.
Přesně účtované tiskopisy objednávané u ZC odborem personálním GŘ ČD
jsou:
 735 2 4942 Obal mezinárodního jízdního dokladu
 735 2 4313 Jízdenka FIP
Manipulační tiskopisy objednávané u ZC odborem personálním GŘ ČD jsou:
 735 2 4938 Kupónová jízdenka FIP 1.třídy
 735 2 4939 Kupónová jízdenka FIP 2.třídy
Manipulační tiskopisy objednávané u ZC Výdejnou FIP jsou:
 735 2 4941 Mezinárodní průkazka na slevu jízdného FIP
 735 1 4912 Žádanka pro zahraniční železniční správy
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Příloha č. 2 - Jednotná úprava poplatků
Každá žádanka se opatří podle rozsahu žádaných jízdních výhod potvrzením o
úhradě manipulačního poplatku v těchto hodnotách:
Jízdní doklady FIP
Poplatek (Kč)

Vyhotovení jízdenky FIP
(každá železnice)
Vyhotovení nové
jízdenky FIP po
předložení stávající
poškozené
Vyhotovení průkazky
FIP
Vyhotovení nové
průkazky FIP při změně
jména, voz. třídy
Vyhotovení nové
průkazky FIP po
předložení stávající
poškozené
Vyhotovení nové
průkazky FIP při ztrátě
nebo odcizení

Pokuta (Kč)

50,-

Poplatek za
vyřízení
ve zkrácené lhůtě
–osobně,
expresně (Kč)
+

50,-

+

150,-

100,-

+

100,-

100,-

+

100,-

50,-

100,-

100,-

100,-

+

200,-

100,-

100,-

+

200,-

Příklad: V případě poškození průkazky FIP uhradí žadatel za vyhotovení nové
průkazky FIP manipulační poplatek ve výši 100,- Kč + 100,-Kč (pokuta) a pokud
bude potřebovat průkazku FIP vyhotovit osobně přímo ve Výdejně FIP – zaplatí
manipulační poplatek v celkové výši 400,- Kč.
Jízdenka OSŽD
za každou železnici a osobu

50,- Kč

Ostatní železnice:
Sýrie, Maroko, Turecko, Izrael, Alžírsko
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150,- Kč

Příloha č. 3 - Věková hranice dětí
V mezinárodní přepravě jsou pro děti stanoveny tyto věkové hranice:
a) přeprava zdarma až do dovršení 4 let věku1 na železničních tratích
a námořních linkách dopravních podniků uvedených v následující
tabulce. Výjimku tvoří vnitrostátní přeprava v rámci dopravního
podniku, který vydal kupónové jízdenky - v tomto případě platí
věkové hranice platné ve vnitrostátní přepravě;
b) sleva 50% až do dovršení 12 let věku na železničních tratích a
námořních linkách dopravních podniků uvedených v následující
tabulce, s výjimkou
vnitrostátní přepravy v rámci dopravního podniku, který vydal kupónovou
jízdenku, u nichž platí věkové hranice platné pro vnitrostátní přepravy;
přeprav níže uvedených dopravních podniků, pro něž platí tyto věkové
hranice:
ATOC

do dovršení 16 let

do dovršení 15 let

ÖBB
2

CIE

do dovršení 16 let

SBB-CFF

do dovršení 16 let

DSB

do dovršení 15 let

VR

do dovršení 16 let

NIR

do dovršení 16 let

StL

do dovršení 14 let

NSB

do dovršení 16 let

Pro informaci jsou v následující tabulce upřesněny věkové hranice platné ve
vnitrostátní přepravě u jednotlivých dopravních podniků:
Dopravní podnik

Přeprava zdarma do věku1)

50% sleva do věku

ATOC

dovršených 5 let

dovršených 16 let

BDZ

dovršených 5 let

dovršených 10 let

ČD

dovršených 6 let

dovršených 15 let

CFL

dovršených 6 let

dovršených 12 let

CFR

dovršených 5 let

dovršených 10 let

CIE

dovršených 5 let

dovršených 16 let

CP

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

DB AG

dovršených 6 let

dovršených 14 let

DSB

dovršené 4 roky

dovršených 15 let

1

Tyto děti mohou být přepraveny s dětskou slevou, pokud je pro ně požadováno samostatné
místo
2

Včetně BLS a SP
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EIL

dovršené 4 roky

5)

FS Italiane

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

GySEV (po území Rakouska)

dovršených 6 let

dovršených 15 let

GySEV (po území Maďarska)

dovršené 4 roky

dovršených 14 let

HŽ

dovršené 6 roky

dovršených 12 let

KD

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

MÁV

dovršené 6 roky

dovršených 14 let

MZ-T

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

NIR

dovršené 5 roky

dovršených 16 let

NS

dovršené 4 roky

dovršených 10 let3)

NSB

dovršené 4 roky

dovršených 16 let

ÖBB

dovršených 6 let

dovršených 15 let

OSE

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

PKP6)

dovršené 4 roky

dovršených 10 let

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

SBB-CFF )

dovršených 6 let

dovršených 16 let

SNCB

dovršených 6 let

dovršených 12 let

SNCF

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

SV

dovršených 6 let

dovršených 14 let

SŽ

dovršených 6 let

dovršených 12 let

THI

dovršených 4 let

dovršených 12 let7)

VR

dovršených 6 let

dovršených 16 let

ŽFBH

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

ŽPCG

dovršených 6 let

dovršených 14 let

ŽRS

dovršené 4 roky

dovršených 12 let

ŽSR

dovršených 6 let

dovršených 15 let

Attica

dovršené 4 roky

dovršených 12 let
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BSB )

dovršených 6 let

dovršených 16 let

SLL

dovršené 4 roky

dovršených 16 let

StL

dovršené 4 roky

dovršených 14 let

KŚ
KW

RENFE
2

3

50 % slevu pro děti do 12 let u jízdenek pro mezinárodní přepravu
včetně VLB, SBS a URh
5
dovršených 11 let: dětské jízdné, dovršených 26 let: tarif pro mládež
6
na základě vydané jednoduché jízdenky se 100% slevou (tj. přeprava zdarma)
7
zvláštní jízdné
4
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Jízdní výhody FIP
Příloha č. 4 - Seznam členů sdružení FIP
(abecední řazení podle zkratek, sídlo)
ATOC

Britské železnice, Londýn

Attica

Lodní společnost Attica Enterprises S.A., Voula

BDZ

Bulharská státní železnice, Sofie

BLS

Bernská alpská železniční společnost, Bern

BSB

Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH, Konstanz

ČD

České dráhy, Praha

CFL

Národní společnost lucemburských železnic, Lucemburk

CFR

Státní organizace rumunských železnic, Bukurešť

CIE

Irská dopravní společnost, Dublin

CP

Společnost portugalských železnic, Lisabon

DB AG

Německá dráha, a.s., Berlín

DSB

Dánské státní dráhy, Kodaň

FS Italiane Italské státní dráhy, Řím
GySEV

Železnice Györ-Sopron-Ebenfurt, Budapešť

HŽ

Chorvatské železnice, Záhřeb

KD

Koleje Dolnośląskie S.A., Legnica

KŚ

Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice

KW

Koleje Wielkopolskie, Poznaň

MÁV

Maďarské železnice a.s., Budapešť

MZ-T

Železnice bývalé Makedonské republiky Jugoslávie, Skopje

NIR

Severoirské železnice, Belfast

NS

Nizozemské železnice, Utrecht

NSB

Norské státní dráhy, Oslo

ÖBB

Rakouské spolkové dráhy, Vídeň

OSE

Řecké železnice, Athény

PKP

Polské státní dráhy, Varšava

RENFE

Národní společnost španělských železnic, Madrid

SBB-CFF

Švýcarské spolkové dráhy, Bern

SNCB

Národní společnost belgických železnic, Brusel

SNCF

Národní společnost francouzských železnic, Paříž

SP

Švýcarské soukromé dráhy, Bern
7

SLL

Lodní společnost Stena Line Limited, Ashford

StL

Lodní společnost Stena Line, Hoek van Holland

SV

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Bělehrad

SŽ

Slovinské železnice, Lublaň

THI

THI Factory (samostatný dopravce provozující vlak s globální cenou „Thalys“)

VR

Finské státní dráhy, Helsinky

ŽPCG

Železnice Černé Hory, Podgorica

ŽFBH

Železnice Federace Bosna a Hercegovina, Sarajevo

ŽRS

Železnice Srpské republiky, s.r.o., Doboj

ŽSR

Železnice Slovenské republiky, Bratislava
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Příloha č. 5 - Nárokovost počtu jízdenek FIP pro jednotlivé kategorie na
kalendářní rok
Železnice Sdružení FIP
Země
Zkratky

I.

Kategorie
II.
III.

IV.

V.

Belgie

SNCB

1

1

1

1

1

Bulharsko

BDZ

1

1

1

1

1

Dánsko

DSB

1

-

X

-

-

Finsko

VR

1

-

X

-

-

Francie

SNCF

1

-

X

-

-

Chorvatsko

HŽ

1

1

1

1

1

Irsko

CIE

1

1

1

1

1

Itálie

FS Italiane

1

1

1

1

1

Koleje Dolnośląskie S.A. KD

2

1

X

-

-

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

KŚ

1

-

X

-

-

Koleje Wielkopolskie

KW

-

-

-

-

-

Lucembursko

CFL

1

1

1

1

1

Maďarsko

MÁV

3

1

1

1

1

RÖEE ,GySEV

2

1

1

1

1

1

X

X

X

Makedonie

MZ-T

1

Německo

DB AG

1

-

X

-

-

Nizozemí

NS

1

1

1

1

X

Norsko

NSB

1

-

X

-

-

Polsko

PKP

2

2

2

2

1

Portugalsko

CP

1

1

1

1

1

Rakousko

ÖBB

3

1

1

X

X

Republika Černá Hora

ŽPCG

1

1

1

1

1

Republika Srpska

ŽRS

1

-

X

-

-

Rumunsko

CFR

1

1

1

1

1

Řecko

OSE

1

1

1

1

1

Severní Irsko

NIR

1

-

X

-

-

Slovensko

ŽSR

(platí In Karta s aplikací ŽP)

Slovinsko

SŽ

1

1

1

1

1

Srbská republika

SV

1

1

1

1

1

Španělsko

RENFE

1

1

1

1

1

Švýcarsko

SBB-CFF

1

-

X

-

-
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BLS

1

-

X

-

-

SP

1

-

X

-

-

THI Factory

THI

-

-

-

-

-

Velká Británie

ATOC

1

-

X

X

-

na Bodamském jezeře

BSB

1

-

X

-

-

Anglie - Irsko

SLL

1

1

1

1

X

Anglie - Nizozemí

StL

1

1

X

X

-

Attica

Attica

-

-

-

-

-

Lodní společnosti:

Vysvětlivky:
X = nárok na 1 kupónovou jízdenku během 45 měsíců po odchodu do
důchodu či úmrtí zaměstnance (platí i pro kat. V);
I.
zaměstnanec
II.
rodinní příslušníci zaměstnance
III.
důchodce ČD
IV.
rodinní příslušníci důchodců
V.
V. vdovy, vdovci a sirotci
Na všechny železnice Sdružení FIP lze na základě průkazky FIP zakoupit
libovolné množství jízdenek v 50 % slevě.
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Příloha č. 6 - Přehled zvláštních ustanovení pro používání průkazů FIP a
přechodových stanic sousedních železnic
Všeobecné podmínky
Není-li v Pravidlech FIP (a zejména v této příloze) uvedeno jinak, v souladu
s bodem 16.1 platí pro používání vlaků, lodí a autobusů, jakož i pro
rezervování míst držiteli průkazů FIP všeobecná tarifní ustanovení.
Jelikož má tento přehled sloužit především pro lepší informovanost
pracovníků o veškerých aspektech přepravy, upřesňuje nejen vnitřní
ustanovení dopravních podniků, která se liší od normálních tarifních
podmínek, ale i ta, která mají pro držitele průkazů FIP určitý význam.Navíc
jsou v tomto přehledu kromě vlastních zvláštních ustanovení obsaženy též
informace o jiných důležitých skutečnostech u jednotlivých dopravních
podniků, jako např.: platnost průkazů FIP na rychlodráhách (příměstská
doprava), v autobusech, v podzemních dráhách a na lodích. Ustanovení se
všeobecnou platností jsou uvedena před zvláštními ustanoveními jednotlivých
dopravních podniků.
Lůžkové vozy, Pullmanovy Držitelům jízdenek FIP (popř.kupónových
vozy a lehátkové vozy
sešitků) nebo průkazek na slevu jízdného se
neposkytují žádné slevy z příplatků za místa
v lůžkových, Pullmanových a lehátkových
vozech.
Zvláštní vozy a vlaky
Ve zvláštních vozech a zvláštních vlacích
průkazky FIP v zásadě neplatí.
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ATOC
Vlaky s příplatky
Výdej jízdenek po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy

Přerušení jízdy

Autobusy
Rychlodráhy (RER),
městská a příměstská
doprava

Žádné příplatky se nevybírají.
Výdej jízdenek po předložení průkazky na slevu
jízdného ve vlaku je možný pouze v některých
venkovských oblastech, kde se prodej jízdenek
provádí výlučně ve vlacích ("Pay Trains").
Držitel průkazky na slevu, který nastoupí do vlaku
bez jízdního dokladu musí zaplatit plné tarifní
jízdné včetně přirážky.
Poplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen ve
výši odpovídajícího rozdílu buď před nástupem
jízdy nebo přímo ve vlaku.
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného může jízdu
přerušit kdykoliv.
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech.
Jízdní doklady FIP platí pouze v příměstské
dopravě
ATOC.Neplatí
na
městských
a
příměstských
spojích
společností
London
Transport, Tyne & Wear Metro aj.

ATOC
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
ATOC

SNCF

Dover [ Calais]
Newhaven [ Dieppe]
Rosyth [ Zeebrugge]

Attica
SLL

Fishguard [Rosslare]
Holyhead [ Dublin Bay]
Stranraer [Belfast]

StL
 směr

Harwich P.Q. [ Hoek van Holland]
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BDZ
Zvláštní omezení

Vlaky s příplatky

Ve vlacích 1471/1470 Budapešť – Burgas a
1481/1480 Budapešť – Varna neplatí na území
BDZ jízdenky FIP (popř. kupónové sešitky).
U povinně místenkových a expresních vlaků je
nutné opatřit si místenky před nástupem cesty. Za
místenky vydané ve vlaku se platí příplatek.
Výdej jízdenek po předložení průkazky na slevu
jízdného ve vlaku je možný pouze při pokračování
v jízdě nebo při nástupu jízdy v neobsazené
zastávce. Při pokračování v jízdě se navíc
k jízdnému vybírá přirážka.

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší Poplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen ve
výši odpovídajícího rozdílu buď před nástupem
jízdy nebo přímo ve vlaku.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného může po
dobu platnosti jízdenky jízdu přerušit dvakrát.
Potvrzení o přerušení jízdy si cestující musí vyžádat
během jedné hodiny po příjezdu vlaku do stanice
přerušení jízdy.

BDZ
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
BDZ

CFR

Ruse (hranice)

OSE

Kulata (hranice
Svilengrad (hranice)

SV

Dimitrovgrad (hranice)

TCDD

Kapikule (hranice)
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BLS
Jízdní
výhody
po
předložení průkazky na
slevu jízdného
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy

Švýcarské
železnice
poskytují
v souladu
s ustanoveními bodu 13.1 Pravidel FIP 50% slevu
rovněž na zpáteční a okružní jízdenky.
Výdej jízdenek po předložení průkazky na slevu
jízdného není ve vlaku možný.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku (na lodi).
Přerušení jízdy
Během platnosti zlevněné jízdenky lze jízdu
přerušit bez jakýchkoliv formalit.
Přeprava
osobních Při přepravě automobilů tunelem Lötschberg a
automobilů
Simplon se neposkytuje žádná sleva.
Autobusy (Busland AG)
Jízdní doklady FIP se uznávají na všech tratích
společnosti Busland AG
Lodě
Jízdní doklady FIP se uznávají na lodích BLS
(jezera Thun a Brienz), které jezdí dle jízdního
řádu, bez omezení.

BLS
Tratě

Přechodové stanice
k jinému
dopravci
FIP

Sousední dopravce

Bern-Neuchâtel 1)

Bern
Ins
Neuchâtel

SBB-CFF,SP (RBS)
SP (ASM,TPF)
SBB-CFF, SP (TRN)

Bern-Schwarzenburg

Bern

SBB-CFF, SP (RBS)

Bern-Münsingen/Belp-Thun-SpiezLötschberg-Brig1)

Bern
Thun
Brig

SBB-CFF, SP (RBS)
SBB-CFF
SBB-CFF

Spiez-Interlaken Ost 1)

Interlaken
Ost

SBB-CFF, SP (ZB)

Spiez-Zweisimmen

Zweisimen

SP (MOB)
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Moutier-Lengnau1)

Moutier
Lengnau
Solothurn

SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SP (ASM, BSG, RBS)
Moutier
SBB-CFF
Solothurn
SBB-CFF
SP (ASM, BSG, RBS)
Burgdorf
SBB-CFF
Konolfingen SBB-CFF
Thun
SBB-CFF
Burgdorf
SBB-CFF
Langnau
SBB-CFF
Langenthal SBB-CFF, SP (ASM)
Wolhusen SBB-CFF

Solothurn-Montier1)

Solothurn-Burgdorf-Konolfingen-Thun

Burgdorf-Ramsei-Langnau
Ramsei-Sumiswald-Grünen
Langenthal-Huttwil-Wolhusen
Autobus Busland AG: všechny tratě
Lodě Berner Oberland:
všechny tratě Thuner-und Brienzersee
1)

Na následujících železničních a autobusových linkách jsou platné zároveň
jízdenky BLS a CFF:
- Bern – Neuchâtel
- Bern – Burgdorf - Langenthal
- Bern – Münsingen – Thun – Spiez – Brig - Domodosola
- Spiez – Intelaken Ost
- Bern – Flamatt – Fribourg
- Bern – Lyss – Biel/Bienne
- Bern – Konolfingen – Langnau – Wolhusen – Luzern
- Büren an der Aare – Lyss – Kerzers – Murten – Payerne
- Moutier – Lengnau
- Solothurn - Moutier
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MZ-T
Vlaky s příplatky
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(vyjímku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy

Žádné příplatky se nevybírají.
Výdej jízdenek po předložení průkazky na slevu
jízdného není ve vlaku možný.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Přerušení jízdy
Po dobu platnosti zlevněné jízdenky lze jízdu
přerušit kdykoliv.
Přeprava
osobních Při přepravě automobilů neposkytuje RFYROM-T
automobilů
žádné slevy.
Autobusy
Jízdní průkazy FIP neplatí v autobusech.

Sousední
dopravce
OSE

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
CFL
Gevgelija (hranice)

SV

Djeneral Jankovic (hranice)
Tabanovci (hranice)
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CFL
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy
Přerušení jízdy

Autobusy

V zásadě je vydávání zlevněných jízdenek po
předložení průkazky na slevu jízdného ve vlaku
možné.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného mohou
jízdu přerušit kdykoliv.
Jízdní průkazy FIP platí pouze v autobusech
zajišťujících náhradní přepravu.
Jízdenky na základě průkazky na slevu jízdného
se vydávají na nádražích.

Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
CFL

DB

Igel (hranice)

SNCB

Athus
Gouvy (hranice)
Sterpenich (hranice)

SNCF

Bettembourg (hranice)
Rodange (hranice)
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CFR
Zvláštní omezení

Pro jízdní řád 2015/2016 neplatí na území CFR
jízdenky FIP (popř. kupónové sešitky)
v mezinárodních sezonních vlacích 1470/1471
Budapešť – Varna / Burgas.
Vlaky s příplatky
Není nutné platit žádné příplatky.
U povinně místenkových vlaků se musí místenky
zakoupit před nástupem cesty. V případě vydání
místenky ve vlaku se vybírá příplatek.
Výdej
jízdenek
po Po předložení průkazky na slevu jízdného mohou
předložení průkazky na cestovní kanceláře vydávat zlevněné jízdenky.
slevu jízdného cestovními
kancelářemi (viz body
35.2 a 35.3 Pravidel FIP)
Výdej
jízdenek
po Zlevněné jízdenky po předložení průkazky na
předložení průkazky na slevu jízdného se ve vlacích nevydávají.
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
V případě doplatku ve vlaku se vybírá přirážka.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného smí
přerušit jízdu pouze jednou, a to maximálně na
dobu 24 hodin po příjezdu vlaku do příslušné
stanice. Přerušení jízdy si musí cestující nechat
potvrdit během 1 hodiny po příjezdu do stanice
přerušení jízdy.
CFR
Sousední dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky CFR

BDZ

Ruse (hranice)

CFM

Iasi (Nicolina)
Ungheni (hranice)

SV

Jimbolia (hranice)
Vršac (hranice)

MÁV

Biharkeresztes (hranice)
Curtici (hranice)
Nyirábrány (hranice)
Salonta (hranice)

UZ

Vadu Siret
Vicsani
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OSE
Vlaky s příplatky

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy
Přerušení jízdy

Autobusy
Rychlodráhy (příměstská
doprava)

Při použití vlaků IC jsou všichni cestující
s jízdenkou FIP (popř. kupónovým sešitkem) a
s jízdenkami, které byly zakoupeny na základě
předložení průkazky na slevu jízdného, povinni
zaplatit plný příplatek (týká se i dětí mezi
dokončeným 4. a 12. rokem).
Ve vlaku IC „HERMES EXPRESS“ se jízdní
doklady FIP neuznávají.
Výdej zlevněných jízdenek ve vlaku je možný
pouze v následujících případech:
 pokud cestující přijíždějící z ciziny pokračuje
v cestě stejným vlakem, ve kterém překročil
hranice;
 pokud cestující nastupuje jízdu ve stanici, ve
které není obsazena jízdenková pokladna
Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Přerušení jízdy potvrdí na zadní straně jízdního
dokladu zakoupeného po předložení průkazky na
slevu jízdného vlakový nebo staniční personál.
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech.
V příměstské dopravě CH platí jízdní doklady FIP
bez omezení.

Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
OSE

BDZ

Kulata (hranice)
Svilengrad (hranice)

MZ-T

Gevgelija (hranice)

TCDD
Attica

Pythion
Patras [ Ancona,  Bari]
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CIE
Zvláštní omezení

Jízdenky FIP (popř.kupónové sešitky) a jízdní
doklady vydané po předložení průkazky na slevu
jízdného neplatí ve vozech CITY GOLD.
Vlaky s příplatky
Žádné příplatky se nevybírají.
Výdej
jízdenek
po Zlevněné jízdenky po předložení průkazky na
předložení průkazky na slevu jízdného mohou být zakoupeny pouze
slevu jízdného ve vlaku v jízdenkové pokladně před odjezdem.
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší Rozlišuje se mezi „Standard Class“ (2. třída) a
vozové třídy
„Superstandard“ (1. třída). Držitelé kupónových
sešitků a zlevněných jízdenek 2. třídy resp.
„Standard Class“ mohou použít „Superstandard“
po zaplacení příplatku „Superstandard“, pokud
příslušný vlak veze vozy této třídy. V některých
velkých stanicích lze tento příplatek zaplatit před
nástupem jízdy, jinak ho lze zaplatit ve vlaku.
Držitel jízdenky 1. třídy zaplatí tento příplatek
pouze v případě, že si chce rezervovat místo.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného si musí
nechat potvrdit přerušení jízdy na jízdním dokladu
ve stanici, v níž byla jízda přerušena.
Autobusy
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech.
Rychlodráhy (příměstská Jízdní doklady FIP platí v příměstské dopravě CIE.
doprava)
Sousední dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové
jízdenky CIE

NIR

Dundalk

SLL

Dun Laoghaire [Holyhead]
Rosslare [Fishguard]

 směr
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CP
Zvláštní omezení

Vlaky s příplatky

Bezplatné jízdenky jakékoliv vozové třídy platí ve
vlacích Alfa s výkyvnými skříněmi pouze pro
turistickou třídu. Pro jízdu ve všech rychlících (IC a
Alfa s výkyvnými skříněmi) a pro jízdu ve všech
mezinárodních vlacích (Sud-Express, Hotelový vlak
Luisiana) je nutno uhradit poplatek za místenku. Tyto
vlaky jsou v jízdním řádu označeny symbolem R
v rámečku.
Držitelé bezplatných jízdenek žádný příplatek neplatí.
U jízdních dokladů, které byly zakoupeny na základě
průkazky na slevu jízdného, se platí polovina platné
paušální ceny, včetně případného rezervačního
poplatku.
Výdej zlevněných jízdenek po předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku je možný jen tehdy, odjíždí-li
cestující ze stanice, kde není otevřena pokladna ani
není k dispozici automat na výdej jízdenek.

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku a to pouze
v případě, kdy cestující nastoupil do vlaku ve stanici,
kde není prodej jízdenek zajištěn.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného nemohou jízdu
přerušit. Přerušení jízdy je povoleno jen držitelům
jízdních dokladů, které byly zakoupeny v zahraničí
(popř. s nově uskutečněnou rezervací).
Vlaky
pro
přepravu Ve vnitrostátní přepravě CP se neposkytují žádné
automobilů s doprovodem výhody.
Autobusy
Jízdní doklady FIP platí pouze v autobusech
zajišťujících náhradní přepravu.
Rychlodráhy
(RER) Jízdní doklady FIP platí v příměstské dopravě CP
městská a příměstská s výjimkou metra v Lisabonu, Portu a Mirandele a
doprava
dopravních služeb, poskytovaných společností
Fertagus.
Lanovky
Jízdní doklady FIP neplatí pro lanovky.
Lodě
CP neprovozují dopravu trajekty mezi městy Lisabon a
Barreiro. Držitelé jízdních dokladů FIP si musí lodní
lístek zakoupit před nástupem jízdy u pokladny, popř.
u výdejního jízdenkového automatu.

Sousední dopravce
RENFE

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové
jízdenky CP
Badajoz (hranice)
Barca de Alva (hranice)
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Fuentes de Oñoro (hranice)
Valença (hranice)
Valencia de Alcántara (hranice)
V. Real de Sto António Guadiana ( Ayamonte)
 směr
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ČD
Vlaky s příplatky

Před použitím vlaku SC je držitel jízdenky FIP
(popř. kupónové jízdenky) nebo průkazky na slevu
jízdného povinen zakoupit místenku SC. Cestující
bez platné místenky zaplatí ve vlaku přirážku za
porušení přepravních podmínek.
Railjet (RJ)
V oddílech 1.voz.tř. Business nejsou uznávány
jízdní doklady FIP
Výdej
jízdenek
po Ve vlaku se vydávají zlevněné jízdenky pouze při
předložení průkazky na nástupu jízdy v neobsluhované stanici a při
slevu jízdného ve vlaku odbavení ze státní hranice.
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku. V případě
doplatku ve vlaku se vybírá manipulační přirážka.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátními zlevněnými jízdenkami
zakoupenými po předložení průkazky na slevu
jízdného nemohou jízdu přerušit u vzdáleností do
100 km.U vzdáleností 101 km a více mohou
cestující s vnitrostátními zlevněnými jízdenkami
zakoupenými po předložení průkazky na slevu
jízdného jízdu přerušit kdykoliv bez formalit.
Autobusy
Jízdní průkazy FIP platí pouze v autobusech
zajišťujících náhradní přepravu za vlaky ČD.Na
kyvadlové autobusové lince Airport Express mezi
letištěm Praha-Ruzyně a železniční stanicí Praha
hl.n. kuponové jízdenky a volná jízdenka
neplatí.Držitelé průkazky na slevu jízdného si
mohou předem zakoupit jízdenku s 50%
slevou(jízdenky nelze kupovat u řidiče autobusu).
V autobusu ČD BUS mezi stanicemi
Hranice na Moravě – Nový Jičín (BUS) –
Příbor (BUS) – Frýdek-Místek (BUS) neplatí
jízdní doklady FIP, kromě zlevněných
jízdenek zakoupených po předložení
průkazky na slevu jízdného (sleva FIP 50
%).
Autobusy jsou povinně místenkové, cena
místenky činí při odbavení cestujícího u ČD 0 Kč.
Cestující si dopředu zakoupí jízdenku
s místenkou (nejpozději 15 minut před
odjezdem spoje) u pokladní přepážky,
jízdenkového automatu ČD nebo na
eShopu ČD.
Lanovky

Na lanovkách se jízdní průkazy FIP neuznávají.

Přechodové stanice se sousedními železničními správami jsou souhlasné se
státní hranicí.
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DB AG
Vlaky s příplatky

Při jízdách ve vlacích ICE, EC a IC s jízdenkami
FIP (popř.kupónovými sešitky) a jízdenkami
jízdními doklady TCV, které byly zakoupeny
s využitím průkazky na slevu jízdného a s volnými
jízdenkami se neplatí žádný další příplatek.
Pro zvláštní vlaky (CityNightLine, DB Nachtzug
(Noční vlak DB) a DB Autozug (s přepravou
osobních automobilů) je při rezervaci nutno uhradit
příplatky, popř. globální cenu.
Pro soukromé jízdy ve vlacích osobní přepravy
(ICE/EC/IC) s použitím jízdenek FIP (popř.
kupónových sešitků) mohou být zavedena omezení,
o jejichž rozsahu (tj. seznam vlaků, kde tyto
kupónové jízdenky neplatí) budou členové Sdružení
FIP včas informováni.

Vysokorychlostní doprava Při použití vysokorychlostní dopravy (HGV) na
Německo - Francie
tratích mezi Německem a Francií je třeba dbát
zvláštních ustanovení:
Soukromé a služební cesty na tratích DB AG
(vnitrostátní doprava):
Bez rezervace je možné používat
 jízdenka FIP DB AG
 zlevněné jízdenky na základě mezinárodní
průkazky na slevu jízdného
 mezinárodní volné jízdenky
 osobní a přenosné jízdenky C
 osobní a přenosné NetzCards DB AG
Soukromé a služební cesty v přeshraničním
provozu:
Vyžaduje se jízdenka pro vysokorychlostní dopravu
(HGV) a rezervace (globální cena, potisk „FIPPrivatreise“ (FIP-soukromá cesta) nebo FIPDienstreise (FIP-služební cesta).
Jízdenka FIP (DB a SNCF) zde neplatí. Zvláštní
rezervace není možná.
Platí zde průkazy:
a. při soukromých cestách – mezinárodní
průkazka na slevu jízdného
b. při služebních cestách – služební průkaz
podniku nebo mezinárodní průkazka na
slevu jízdného
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Děti od 6 do 14 let nemají nárok na další slevu. Děti
do 5 let, které nárokují své vlastní místo, musí mít
také jízdenku pro vysokorychlostní dopravu (HGV)
a rezervaci.
Mezinárodní volná jízdenka je akceptována bez
rezervačního dokladu.
Doprava jízdních kol není ve vysokorychlostním
provozu možná.
Identifikace zavazadel
Je nutná ve všech vlacích jedoucích do/ve Francii;
štítky na zavazadla je možno najít a jako Download
vytisknout na www.bahn.de

RailJet (RJ)

Používání First Class a Economy Class se řídí
podle ustanovení příslušného dopravního podniku.
Na tratích DB AG platí pro držitele
 jízdenky FIP,
 zlevněných jízdenek při předložení průkazky
FIP
 volných jízdenek,
v zásadě předpisy pro používání vlaků ICE
společnosti DB AG.
 používání Economy Class ve vlacích RailJet
je přípustné pouze s jízdenkami 2. třídy
 používání First Class ve vlacích RailJet je
přípustné pouze s jízdenkami 1. třídy
Povinnost rezervace není dána.
Premium Class není možné bez výjimky
s jízdenkou FIP používat (ani proti platbě přirážky
za Premium Class).

Vlaky Brenner – doprava
ve spolupráci DB-ÖBB
("DB-ÖBB EuroCity")

Jízdní doklady FIP platí.
V případě použití jízdenky FIP musí být držitel
vybaven jízdenkou FIP ÖBB, DB AG nebo FS.
V případě použití jízdenky FIP (bez nebo s razítkem
„Bez příplatku“) nebo volné jízdenky se musí
zaplatit v přeshraniční dopravě do nebo z Itálie a
pro vnitrostátní dopravu na italském území při
soukromých, služebních a doprovodných cestách
příplatek
FIP.
V přeshraniční
dopravě
Německo/Rakousko i ve vnitrostátní dopravě
v Německu a Rakousku vybírání příplatku odpadá.
Použije-li se jízdenka FIP 1. třídy (bez označení
razítkem „Bez příplatku“) pro 1. vozovou třídu ve
vnitrostátní rakouské dopravě, je nutno zakoupit
25

místenku, resp. příplatek.
Rezervace míst
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)

Doplatek za použití vyšší
vozové třídy
Přerušení jízdy

Vlaky
pro
přepravu
automobilů s doprovodem
(včetně
vlaku
Urlaubsexpress)

Cestující musí zaplatit rezervační poplatek.
Po předložení průkazky na slevu jízdného mohou
být jízdní doklady vydány ve vlaku v případě, že:
 cestující nastupuje jízdu ve stanici, kde nejsou
obsazené pokladny,
 cestující přijíždí z ciziny a překračuje hranice,
 cestující nemá čas (zpoždění vlaku nebo příliš
krátký interval mezi dvěma vlaky) zakoupit si ve
stanici přestupu jízdenku pro další jízdu.
Ve výše uvedených případech se neplatí ve vlaku
příplatek.
Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku (na lodi).
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného mohou jízdu
přerušit kdykoliv po dobu platnosti vnitrostátní
jízdenky.
Ve
vnitrostátní
přepravě
platí
ustanovení
mezinárodní přepravy. Při používání jízdních
dokladů FIP platí níže uvedená ustanovení:
 Za přepravu auta, karavanu nebo motocyklu
s/bez sidecarem(u) se zaplatí „plný náklad
vozidla příslušné cenové skupiny (tarif TAA)“
(kromě bodu 62.1 Pravidel FIP, 2.věta).
 Za přepravu osádky vozidla se poskytuje 50 %
sleva ve všech druzích vozů s místy k sezení,
lůžkových a lehátkových vozů (rezervace místa
nebo kupé)

„DB Nachtzug – Noční Noční vlaky DB (DB Nachtzüge) mohou být
vlak DB“
používány majiteli následujících průkazů jízdních
výhod proti zaplacení příplatku:
 jízdenka FIP na tratě DB,
 vnitrostátní jízdenka zakoupená po předložení
průkazky na slevu jízdného,
 služební jízdenka DB AG (NetzCard a Fahrkarte
C).
V nočních vlacích DB je ve všech kategoriích
rezervační povinnost. Pro používání oddílů single je
nutná jízdenka 1. třídy. Děti (držitelů jízdních výhod)
nedostanou žádnou další slevu na příplatek.
Příplatek bude vybírán podle relací a komfortních
tříd.
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Autobusy

Jízdní doklady FIP platí v autobusech, které
zajišťují náhradní přepravu v případě provozní
nehody.
IC Busy:
IC Busy mají pouze 2. třídu a povinně místenkové.
Není možné koupit místenky v automatech DB.
Místenky se kupují pouze u prodejních přepážek.
Cestující oprávněný ke slevě musí mít u sebe
jízdenky platné pro celou trasu. Zakoupení jízdenky
se slevou v autobuse není možné.
Uznávají se následující jízdní výhody:
Tratě DB:
 Mezinárodní volné jízdenky
 Mezinárodní kuponová jízdenka DB AG
 Jízdenka zakoupená na základě předložení
mezinárodní průkazky na slevu jízdného
 Síťová karta (NetzCard) 1. nebo 2. třídy DB
AG (celá síť nebo její odpovídající část)
 Jízdenka C DB AG
Zahraniční tratě:
 Mezinárodní volné jízdenky
 Mezinárodní kuponová jízdenka příslušného
člena FIP
 Jízdenka zakoupená na základě předložení
mezinárodní průkazky na slevu jízdného
 „síťová karta“ příslušného člena FIP
Je-li použit jeden z typů výše uvedených volných
jízdenek, je povinnost zakoupit si místenku. Pokud
má cestující jízdenku zakoupenou na základě
předložení mezinárodní průkazky na slevu jízdného,
je rezervace bezplatná.
Děti:
 Na tratích DB je dovoleno cestovat dětem
s dospělými
bezplatně
(ustanovení
o
rodinném cestování dětí ve věku 6-14 let); pro
zahraniční úseky tratí je nutná zvláštní
jízdenka
 Děti (6-14 let) nedostanou na jízdenku FIP pro
zahraniční tratě žádnou další slevu
 Děti do 6 let cestují zdarma; je ale nutno
zakoupit pro ně rezervaci.
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Rychlodráhy
městská a
doprava

(RER) Dráhy S-Bahn DB AG a vlaky příměstské dopravy
příměstská mohou být včleněny do dopravních a tarifních svazů.
Kupónový sešitek platí v těchto vlacích bez omezení.
Po předložení průkazek na slevu jízdného se
vydávají:
 poloviční jízdenky pro jednoduchou jízdu, pokud
výchozí nebo cílová stanice leží vně společného
tarifního pásma;
 neexistuje žádná sleva jízdného pro jízdy
v hranicích území tarifního svazu.

Lodě

Jízdní doklady FIP platí na trajektech HarleWangerooge. Kupónový sešitek FIP a průkazka na
slevu jízdného mohou být používány jen na lodích
ScanLines ve spojení s jízdou vlakem.

DB
Sousední dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky DB

ČD

Bayerisch Eisenstein
Cheb (hranice)
Furth i.Wald (hranice)
Hrádek nad Nisou (hranice)
Potůčky (hranice)
Schöna (hranice)
Vejprty (hranice)
Vojtanov (hranice)

CFL

Igel (hranice)

DSB

Flensburg (hranice)
Gedser [via Warnemünde]
Rødby Faerge [via Puttgarden]
Tønder

NS

Bentheim (hranice)
Emmerich (hranice)
Herzogenrath (hranice)
Venlo (hranice)
Weener (hranice)

ÖBB

Kufstein
Lindau
Mittenwald (hranice)
Passau
Salzburg
Simbach

PKP

Forst (hranice)
Frankfurt/Oder (hranice)
Grambow (hranice)
Gubin (hranice)
Kostrzyn (hranice)
Tantow (hranice)
Zgorzelec (hranice)
Basel Bad Bf
Konstanz
Schaffhausen
Waldshut
Lübeck - Travemünde [ Trelleborg]
Trelleborg [ via Saßnitz Hafen]

SBB-CFF (včetně BLS,
SP)

SJ
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SNCB

Aachen Süd (hranice)

SNCF

Apach (hranice)
Forbach (hranice)
Hanweiler (hranice)
Kehl (hranice)

THI

Aachen
Duisburg
Düsseldorf
Düsseldorf Airport
Essen
Köln

BSB (včetně
Friedrichshafen
ÖBB/Geschäftseinheit
Langenargen
Bodenseeschiffahrt, SBS, Lindau
Konstanz
Radolfzell
Schaffhausen
Überlingen
 směr
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DSB
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného cestovními
kancelářemi (viz body
25.4 Pravidel FIP)
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy

Zlevněné jízdenky na základě předložení průkazky
na slevu je možno zakoupit pouze v pokladně
před odjezdem

Zlevněné jízdenky na základě předložení průkazky
na slevu je možno zakoupit pouze v pokladně
před odjezdem vlaku.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku (na lodi).
Přerušení jízdy
Na žádost cestujícího vlakový personál potvrdí
přerušení jízdy.
Autobusy
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech.
Rychlodráhy
(RER) Pro dráhy dopravních svazů (v současné době
městská a příměstská hlavní město a jeho okolí a oblast Århus-Grenå)
doprava)
není možné zakoupit zlevněné jízdenky na
základě průkazky na slevu jízdného. Jestliže se
však výchozí nebo cílová stanice nachází vně
pásma těchto dopravních svazů, průkazka na
slevu jízdného se uznává pro celou trasu.
Na kupónové sešitky se v těchto vlacích
nevztahuje žádné omezení.
Lodě
Kupónové sešitky a průkazky na slevu jízdného
platí pouze na lodích společnosti Scandline A/S, a
to jen v kombinaci s cestou vlakem.
Sousední dopravce Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
DSB
DB AG

Flensburg (hranice)
Puttgarden [via Rødby Faerge]
Tønder
Gedser [ Warneműnde]

SJ

Helsingør [ Helsingborg ]
Kastrup (hranice)
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EIL(Eurostar International Ltd)

Tratě

Přechodové
stanice k jinému
dopravci FIP
London
Ashford
Lille
London
Lille
Bruxelles
London
Ashford
Calais
Paris

Sousední
dopravci

London-Disneyland Paris(Marne la
Valeé)

London
Lille
Disneyland Paris

ATOC
SNCF, THI
SNCF

London- .Avignon

London
Ashford
Avignon

ATOC
ATOC
SNCF

London – Bourg-St. Maurice

London
Ashford
Moutiers
Aime La Plagne
Bourg-St.Maurice

ATOC
ATOC
SNCF
SNCF
SNCF

London-Lille

London -Bruxelles

London –Paris
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ATOC
ATOC
SNCF, THI
ATOC
SNCF, THI
SNCB, THI
ATOC
ATOC
SNCF
SNCF, THI

FS Italiane
Platba příplatků

Výdej jízdenek ve vlaku (nehledě na
možnost upravenou bodem 25.4
Reglementu)

Doplatek za vyšší vozovou třídu

Přerušení jízdy

Autobusy

Rychlodráha (S-Bahn), městská a
příměstská doprava

Při použití vlaků Frecciabianca,
Frecciarossa a Frecciargento, IC a
noční vlaky ICN (pro cesty
v lůžkových a lehátkových vozech a
vozech k sezení) s jízdenkou FIP,
volnou jízdenkou nebo jízdenkou,
která byla zakoupena na základě
slevové průkazky1, je nutno zaplatit
rozdíl z ceny nebo registrační
poplatek nebo zvláštní tarif, který je
pro nákup jízdenky v zahraniční
stanoven.
Ve vlacích IC (pouze místa k sezení)
a v nočních vlacích (v lůžkových a
lehátkových vozech a vozech
k sezení) je pro držitele jízdenky FIP
s razítkem „bez příplatku“ a s volnou
jízdenkou rezervace nepovinná, ale je
třeba za ni zaplatit.
Ve vozech Executive a Business ve
vozech Frecciarossa jízdní doklady
FIP neplatí.
Pokud není příplatek nebo registrační
poplatek zaplacen před nástupem
cesty, platí se ve vlaku pokuta.
Výjimkou je případ, kdy cestující
nastoupí svou jízdu na nádraží, které
není vybaveno pokladní přepážkou
nebo samoobslužným prodejním
automatem.
Doplatek dle bodů 26 a 36
Reglementu je možný před nástupem
cesty. Pokud se tak nestane, platí se
ve vlaku pokuta.
Cestující s vnitrostátní jízdenkou,
která byla zakoupena na základě
slevové průkazky, může cestu
kdykoliv přerušit s výjimkou vlaků
Frecciabianca, Frecciarossa a
Frecciargento, IC a nočních vlaků
ICN (pro cesty v lůžkových a
lehátkových vozech a vozech
k sezení)
Jízdní doklady FIP jsou uznávány
pouze v autobusech, které slouží jako
náhradní doprava.
Jízdenky FIP jsou akceptovány
v městské a příměstské dopravě
provozované společností Trenitalia.
V letištních vlacích Leonardo Express
(letiště Rom Fiumicino) a Trinacria
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Lodě

Kde je možné získat jízdenky
s průkazkou na slevu jízdného

Express (letiště Palermo Punta Raisi)
a ve vlacích, které jezdí po tratích
spravovaných autonomní provincií
Bozen, se jízdní doklady FIP
neuznávají.
Jízdní doklady FIP platí na trase přes
Messinskou úžinu, pokud držitel
použije jízdní doklady FIP ve vlaku,
který je naložen na loď (železniční
trajekt).
Jízdenky na základě slevové
průkazky je možné zakoupit na
pokladních přepážkách a
v cestovních kancelářích.

1

S průkazkou na slevu jízdného je možno zakoupit jízdenku pouze tehdy,
pokud to tarif umožňuje

FS
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
FS

ÖBB

Brennero/Brenner
San Candido/Innichen
Tarvisio Boscoverde

SBB-CFF (včetně
BLS, SP)

Chiasso
Domodossola [ Locarno]
Iselle transito [ Brig]
Pino transito
Porto Ceresio [ Lugano]

SNCF

Limone-Confine
Modane (hranice)
Piene (hranice)
Ventimiglia (hranice)

SŽ

Nova Gorica (hranice)
Villa-Opicina (hranice)

Attica

Ancona [ Igoumenitsa  Patras]
Bari [ Igoumenitsa  Patras]

 směr
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GySEV
Vlaky s příplatky
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy

Přerušení jízdy
Autobusy
GySEV
Tratě

Nevybírají se žádné příplatky.
Výdej zlevněných jízdenek po předložení průkazky
na slevu jízdného není ve vlaku možný.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
V případě úhrady doplatku ve vlaku se vybírá
přirážka.
Přerušení jízdy musí na jízdním dokladu potvrdit
stanice, v níž byla jízda přerušena.
Jízdní doklady FIP v autobusech neplatí.

Györ - Sopron – Ebenfurth

Přechodové
stanice k jinému
dopravci FIP

Sousední
dopravce

Györ
Sopron

MÁV
ÖBB [ Wiener
Neustadt]
ÖBB [
Deutschkreutz]

Wulkaprodersdorf ÖBB
Ebenfurth
ÖBB
Sopron
ÖBB [ Wiener
Neustadt]
ÖBB[
Deutschkreutz]

Sopron – Szombathely

Szombathely - Szentgotthárd

Szentgotthárd
(hranice)
Szombathely – Zalaszentiván
Zalaszentiván
Szombathely – Csorna – Hegyeshalom Porpác
Hegyeshalom

Hegyeshalom – Rajka

Hegyeshalom

Rajka (hranice)
Fertöszentmiklós - Pamhagen Neusiedl am See
 směr

Neusiedl am See
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ÖBB
MÁV
MÁV
MÁV[ Györ]
MÁV[
Hegyeshalom
hranice]
MÁV[ Györ]
MÁV[
Hegyeshalom
hranice]
ŽSR
ÖBB

HŽ
Vlaky s příplatky

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití vyšší
vozové třídy
Přerušení jízdy

Autobusy

HŽ
Sousední
dopravce

S výjimkou vlaků EC a některých jiných vlaků se
zvýšeným komfortem se žádné příplatky
nevybírají.
Výdej zlevněných jízdenek ve vlaku je možný
pouze v následujících případech:
 pokud cestující přijíždějící z ciziny pokračuje
v cestě stejným vlakem, ve kterém překročil
hranice;
 pokud cestující nastupuje jízdu ve stanici, ve
které není obsazena jízdenková pokladna.
Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen
buď před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného může
přerušit jízdu v době platnosti svého jízdního
dokladu.
Jízdní doklady FIP platí pouze v autobusech, které
zajišťují náhradní přepravu.

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
HŽ

SV

Erdut (hranice)
Šid (hranice)

MÁV

Koprivnica (hranice)
Kotoriba (hranice)
Magyarbóly (hranice)

SŽ

Buzet (hranice)
Čakovec (hranice)
Dobova (hranice)
Kumrovec (hranice)
Metlika (hranice)
Mursko Središce (hranice)
Rogatec (hranice)
Šapjane (hranice)

ŽFBH

Brčko (hranice)
Martin Brod (hranice)
Metkovič (hranice)

ŽRS

Brčko(hranice)
Slavonski Šamac (hranice)
Volinja (hranice)

35

KD
Zvláštní přepravní omezení

Jízdní doklady FIP neplatí v přímých
vlacích z Wroclawi do Berlína (ve
spolupráci s DB). V jízdním řádu je
vlak uveden s upozorněním „Vlak
nelze využít ve vnitrostátní přepravě
Platí zvláštní jízdenky KD a DB.
Zvláštní tarif Wroclaw – Berlin”

Platba příplatků

Nevybírají se žádné příplatky.

Rezervace míst

Rezervace míst není možná.

Výdej jízdenek ve vlaku na základě
slevové průkazky (nehledě na
možnosti stanovené bodem 25.4)

Výdej jízdenek ve vlaku na základě
slevové průkazky je možný. Platba je
možná pouze v hotovosti (PLN).
Platba v EUR možná není.

Doplatek pro 1. třídu s jízdenkou FIP Vlaky vezou pouze vozy 2. třídu.
2. třídy, resp. s jízdenkou 2. třídy
zakoupenou na základě slevové
průkazky
Přerušení
jízdy
s
vnitrostátní Cesta může být přerušena
jízdenkou zakoupenou na základě jakýchkoliv formalit.
slevové průkazky

bez

Autobusy

Jízdní doklady FIP se uznávají v
autobusech.

Zvláštní vlaky a zvláštní vozy

Jízdní doklady FIP neplatí ve
zvláštních vlacích. V jízdním řádu
jsou zvláštní vlaky označeny jako
„KD Specjal”.
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KD
Tratě

Přechodové stanice
k jinému dopravci FIP

Sousední dopravce

Fort (Gr) – Żary – Žagań –
Legnica1)

Fort (Gr)
Żary
Legnica

DB AG
PKP
PKP

Zgorzelec (Gr) – Zgorzelec –
Węgliniec – Legnica –
Wrocław1)2)

Zgorzelec
Węgliniec
Wrocław

PKP
PKP
PKP

Zgorzelec (Gr) – Zgorzelec –
Lubań Śląski – Jelenia Góra1)2)

Zgorzelec
Jelenia Góra

PKP
PKP

Węgliniec – Lubań Śląski

Węgliniec
Lubań Śląski

PKP
PKP

Jakuszyce (Gr) – Szklarska
Poręba Górna – Jelenia Góra –
Sędzisław – Wałbrzych –
Wrocław1)

Jakuszyce (Gr)
Szklarska Poręba Górna
Jelenia Góra
Sędzisław
Wrocław

ČD
PKP
PKP
PKP
PKP

Jelenia Góra – Lwówek Śląski

Jelenia Góra

PKP

Sędzisław – Lubawka (Gr)

Sędzisław

PKP

Legnica – Jaworzyna Śląska –
Kamieniec Ząbkowicki

Legnica
Jaworzyna Śląska
Kamieniec Ząbkowicki

PKP
PKP
PKP

Wałbrzych – Kłodzko

Wałbrzych
Kłodzko

PKP
PKP

Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki –
Kłodzko – Międzylesie1)

Wrocław
Kłodzko
Międzylesie

PKP
PKP
PKP

Kłodzko – Kudowa-Zdrój1)

Kłodzko
Kudowa-Zdrój

PKP
PKP

Wrocław – Jelcz-Laskowice

Wrocław
Jelcz-Laskowice

PKP
PKP

Wrocław – Rawicz1)

Wrocław
Rawicz

PKP
PKP

Wrocław – Trzebnica

Wrocław

PKP

1) Následující železniční tratě se mohou použít jak s jízdenkou KD, tak i PKP:
- Forst (Gr) – Žary – Žagań
- Zgorzelec – Węgliniec – Legnica – Wrocław
- Zgorzelec – Lubań Śląski – Jelenia Góra
- Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra – Sędzisław – Wałbrzych – Wrocław
- Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki – Kłodzko – Międzylesie
- Kłodzko – Kudowa-Zdrój
- Wrocław – Rawicz
2) Jízdenky KD je možno využít do/z nádraží Görlitz v Německu.
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MÁV
Platba příplatků

U vnitrostátní dopravy MÁV jsou následující
příplatky:
– Rychlíkový příplatek (rychlíky podle jízdního řádu),
– Místenka (pro expresní vlaky podle jízdního řádu),
– Příplatek a místenka (pro vlaky IC, EN a RJ podle
jízdního řádu).
Rezervace místa je již včetně příplatku.
Vlaky vnitrostátní přepravy s povinným příplatkem
mohou cestující
– s jízdenkou FIP,
– s jízdenkou zakoupenou na základě slevové
průkazky
využívat bez rychlíkového příplatku.
Vlaky vnitrostátní přepravy s povinnou rezervací míst
nebo povinným příplatkem a rezervací (např. ICZüge) mohou cestující
– s jízdenkou FIP,
– s jízdenkou zakoupenou na základě slevové
průkazky
využívat pouze po zaplacení rezervačního poplatku.
V přeshraniční dopravě
může držitel využít volné místo k sezení ve vlacích s
povinným
příplatkem bez příplatku. Je ale
vyžadována mezinárodní místenka, pokud si
cestující chce místo rezervovat.
S jízdenkou FIP s razítkem „Bez příplatku“ se
příplatek ani rezervační poplatek neplatí. Držitel
může využít volné místo k sezení ve vlacích s
povinným
příplatkem bez příplatku.
Pokud si
cestující chce místo rezervovat, je nutné zaplatit
vnitrostátní příplatek.

Výdej jízdenek na
základě slevové
průkazky v cestovních
kancelářích (viz body
35.2 a 35.3 Předpis FIP)
Výdej jízdenek na
základě slevové
průkazky ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti

Druhy vlaků jsou uvedeny v oficiálním jízdním řádu
MÁV-START. Příplatek je odvislý od vzdálenosti,
data cesty a mimo jiné také od toho, kdy si cestující
kupuje jízdenku. Existují některé tratě, kde může
cestující jezdit bez příplatku.
Zlevněné jízdenky je možno zakoupit pouze u
přepážek na nádražích. Ve vnitrostátní dopravě je
vyžadována vnitrostátní jízdenka a v přeshraniční
dopravě mezinárodní jízdenka.
Výdej jízdenek na základě slevové průkazky je ve
vlaku možný pouze s doplatkem. Ve vnitrostátní
dopravě je vyžadována vnitrostátní jízdenka a v
přeshraniční dopravě mezinárodní jízdenka.
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dané ustanoveními
bodu 25.4 Předpisu FIP)
Doplatek za 1. vozovou
třídu s jízdenkou 2.
třídy, resp. s jízdenkou
2. třídy vydanou na
základě slevové
průkazky
Přerušení jízdy
s vnitrostátní jízdenkou
zakoupenou na základě
slevové průkazky
Omezení
Autobusy

Doplatek podle bodů 26 resp. 36 je možný jak před
nástupem cesty, tak i ve vlaku. Při platbě doplatku ve
vlaku se platí přirážka. Ve vnitrostátní dopravě je
vyžadována vnitrostátní jízdenka a v přeshraniční
dopravě mezinárodní jízdenka. Ve vnitrostátní
dopravě se platí plný rozdíl z ceny.
Se zlevněnou jízdenkou může být cesta přerušena
bez jakýchkoliv formalit.

Ve vlacích 1204/1205 a 15800/15801 se musí
zaplatit plný příplatek.
Všechny jízdní doklady FIP platí v autobusech
zajišťujících náhradní přepravu.
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MÁV
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
MÁV

CFR

Biharkeresztes (hranice)
Curtici (hranice)
Nyirábrány (hranice)
Salonta (hranice)

GySEV

Györ
Hegyeshalom
Porpác
Zalaszentiván

HŽ

Koprivnica (hranice)
Kotoriba (hranice)
Magyarbóly (hranice)

SV

Röszke (hranice)
Subotica (hranice)

ÖBB

Hegyeshalom (hranice)
Szengotthárd (hranice)

SŽ

Hodos (hranice)

UZ

Záhony (hranice)

ŽSR

Bánréve (hranice)
Čaňa (hranice)
Fiľakovo (hranice)
Komárom (hranice)
Rajka (hranice)
Sátoralújhely (hranice)
Szob (hranice)

 směr
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NIR
Vlaky s příplatky
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití
vyšší vozové třídy
Přerušení jízdy

Žádné příplatky se nevybírají.
Ve většině případů mohou být zlevněné jízdenky
vydávány ve vlacích.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného mohou
přerušit jízdu kdykoliv.
Jízdní doklady FIP platí v příměstské dopravě NIR.

Rychlodráhy(RER),
městská a příměstská
doprava
Odbavování do stanic Výdej přímých jízdenek ze stanic NIR do stanic
ATOC
ATOC přes námořní linku Belfast-Liverpool není
možný.
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
NIR

CIE

Dundalk

SLL

Belfast [ Cairnryan, Liverpool]

 směr
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NS
Vlaky s příplatky

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití
vyšší vozové třídy

Přerušení jízdy

V mezinárodních vlacích EC a IC zaplatí cestující
s jízdenkou FIP (popř. s kupónovým sešitkem) nebo
se zlevněnou jízdenkou zakoupenou po předložení
průkazky na slevu jízdného příplatek.V případě
zaplacení příplatku ve vlaku se nevybírá žádná
přirážka.
Ve vlacích „Intercity direct” (rychlíky mezi
Amsterdamem, Schipholem, Rotterdamem a
Bredou) se
- při použití jízdenky FIP nemusí platit příplatek,
- při použití průkazky na slevu jízdného se příplatek
platí, ale pouze na trati Schiphol a Rotterdam.
V mezinárodních expresech (D) cestující
 s jízdenkou FIP (popř. s kupónovým sešitkem
neplatí příplatek),
 se zlevněnou jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného zaplatí
příplatek, který může být s určitou přirážkou
zaplacen i ve vlaku.
Ve vlaku je možné vydávat zlevněné jízdenky po
předložení průkazky na slevu jízdného pouze
v těchto případech:
 cestující nastupuje jízdu v neobsluhované
stanici nebo zastávce,
 je-li cílem cesty Nizozemí.
Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku. V případě
úhrady doplatku ve vlaku se vybírá přirážka. Pokud
chce cestující zaplatit doplatek ve vlaku, musí o tom
informovat vlakový personál před nástupem do
vlaku. Neučiní-li tak, zaplatí zvýšenou přirážku.
Cestující se zlevněnou jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného mohou
přerušit jízdu kdykoliv.

Sousední dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky NS

DB AG

Bentheim (hranice)
Emmerich (hranice)
Herzogenrath (hranice)
Venlo (hranice)
Weener

SNCB

Roosendaal (hranice)
Visé

THI

Amsterdam
Rotterdam
Schiphol

StL

Hoek van Holland [ Harwich]

 směr
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NSB
Vlaky s příplatky

Výdej jízdenek po
předložení průkazky na
slevu jízdného
cestovními kancelářemi
(viz body 35.2 a 35.3
Pravidel FIP)
Výdej jízdenek po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití
vyšší vozové třídy
Přerušení jízdy

Autobusy

Na některých vlacích osobní dopravy mohou být
uplatněna omezení. O rozsahu omezení budou
členové FIP informováni.
Pouze cestovní kanceláře NSB jsou oprávněny
vydávat zlevněné jízdenky po předložení průkazky
na slevu jízdného.

Zlevněné jízdenky po předložení průkazky na slevu
jízdného se ve vlacích nevydávají.

Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Cestující se zlevněnou jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného mohou
přerušit jízdu kdykoliv.
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech.

Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
NSB

SJ

Halden (Kornsjo)(hranice))
Storlien (hranice)
Kongsvinger (Charrlottenberg (hranice))
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ÖBB
Vlaky s příplatky

Cestující s jízdenkou FIP (popř. s kupónovým sešitkem) pro 1.
třídu (bez označení „Osvobozeno bez příplatku“) si musí opatřit
místenku nebo potvrzení o oprávnění k jízdě. Místenka a
potvrzení o oprávnění k jízdě platí pro jednu cestu do cílové
stanice v den, pro které bylo vystaveno (případně včetně
přestupu nebo přerušení jízdy s jejím pokračováním týž den)

Platba poplatků za Držitelé jízdenek FIP (také s razítkem „Bez příplatku“) musí v
použití
dálkových vlacích (RJ, IC, EC a ICE) při soukromých, služebních
a doprovodných cestách zaplatit poplatek za použití ve výši 10,EUR ve 2. třídě a 15,- EUR v 1.třídě.
Tento poplatek se kupuje bez příplatku u průvodčího ve vlaku
nebo v předprodeji u prodejního okénka ÖBB na nádraží. Tento
poplatek je platný pro všechny jízdy během trvání platnosti
příslušného políčka na jízdence.
Vlaky
s globální Jízdní doklady FIP jsou uznávány ve vlacích uvedených
cenou
mezi v globálním tarifu Rakousko – Itálie („Allegro“) za následujících
Rakouskem a Itálií podmínek:
 V případě použití jízdenky FIP
(popř.mezinárodního
kupónového sešitku nebo mezinárodní volné jízdenky na celé
trati (Rakousko a Itálie):
 Každá osoba – včetně dětí, od 6 let věku – je povinna před
odjezdem zaplatit tarifní příplatek pro 1. nebo 2. třídu. Tímto
příplatkem se rozumí, rezervace místa k sezení. Tento
příplatek je nutno také zaplatit v případě použití lůžka nebo
lehátka (viz „Vlaky s příplatky“)
 V případě použití jízdenky FIP (popř. kupónové jízdenky) na
cestě přes Rakousko nebo Itálii:
 V případě použití vlaku s povinným příplatkem, každá osoba –
včetně dětí, od 6 let věku – je povinna před odjezdem zaplatit
příplatek dle tarifu pro 1. nebo 2. vozovou třídu. Pokud není ve
vlaku povinná rezervace, tento příplatek není vybírán,
cestující, který cestuje v 1. tř. vozové ve vlaku EC, musí
nicméně uhradit manipulační poplatek.
Pro zbylou trať (podle rozdělení na tarifní zóny), pro kterou
neexistuje volná jízda, je při prokázání se mezinárodní průkazkou
na slevu jízdného poskytována sleva ve výši 50% obvyklého
jízdného pro jednoduchou jízdu.
V případě použití mezinárodní průkazky na slevu jízdného (v
Rakousku a Itálii):
 50% sleva ze slevy jízdného je počítána z ceny obyčejného
jízdného pro jednoduchou cestu.
Lůžka a lehátka mohou být použita při zaplacení příslušného
poplatku.
Vlaky Brenner –
Jízdní doklady FIP platí.
doprava ve
V případě použití jízdenky FIP musí být držitel vybaven jízdenkou
spolupráci
FIP ÖBB, DB AG nebo FS Italiane.
DB-ÖBB ("DB-ÖBB
EuroCity")
V případě použití jízdenky FIP (bez nebo s razítkem „Bez
příplatku“) nebo volné jízdenky se musí zaplatit v přeshraniční
dopravě do nebo z Itálie a pro vnitrostátní dopravu na italském
území při soukromých, služebních a doprovodných cestách
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příplatek FIP. V přeshraniční dopravě Německo/Rakousko i ve
vnitrostátní dopravě v Německu a Rakousku vybírání příplatku
odpadá.
Použije-li se jízdenka FIP 1.třídy (bez označení razítkem „Bez
příplatku“) pro 1.vozovou třídu ve vnitrostátní rakouské dopravě,
je nutno zakoupit místenku, resp. příplatek.
Doplatek za použití Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu s body 26 a 36
vyšší vozové třídy
Pravidel FIP může být uhrazen buď před nástupem jízdy nebo ve
vlaku. V případě úhrady tohoto doplatku po předložení
kupónového sešitku vystaveného pro 2. třídu se celý kupónový
sešitek považuje za jízdenku 2. třídy podle ceníku „Ceny řádného
jízdného pro mezinárodní jízdenky.“
Výdej jízdních
 Všechny externí prodejny jsou oprávněny vydávat zlevněné
průkazů na základě
jízdenky na základě předložení průkazky na slevu jízdného.
průkazky na slevu
jízdného
prostřednictvím
cestovních
kanceláří (dle bodu
35.2 a 35.3
Pravidel FIP)
Výdej jízdenek po  Po předložení průkazky na slevu jízdného možno zakoupit
předložení
jízdní doklad i ve vlaku, je nutno zaplatit manipulační poplatek.
průkazky na slevu
jízdného ve vlaku
(výjimku
tvoří
možnosti
dané
ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní zlevněnou jízdenkou vystavenou pro
vzdálenosti do 100 km nemohou jízdu přerušit.
Cestující s vnitrostátní zlevněnou jízdenkou vystavenou pro
vzdálenosti minimálně 101 km mohou jízdu přerušit kdykoliv.
Business oddíly
Business oddíly 1. třídy (komfortní oddíly) umístěné v některých
vlacích, mohou být použity držiteli mezinárodní průkazky na slevu
jízdného (v případě zakoupení jízdenky na 1.třídu vozovou) a
držiteli mezinárodní volné jízdenky na jméno po zaplacení
poplatku za business oddíl. Mezinárodní kupónové jízdenky a
mezinárodní volné jízdenky přenosné nejsou v těchto oddílech
platné.
RailJet
Používání First Class a Economy Class se řídí podle ustanovení
příslušného dopravního podniku.
Na tratích ÖBB jsou pravidla pro držitele jízdenky FIP následující:


jízdenka FIP může být použita v Economy Class ve vlacích
RailJet stejně jako ve 2. třídě ostatních vlaků OBB



First Class vlaků RailJet je pro držitele jízdenky FIP
přístupna stejně jako v ostatních vlacích ÖBB pouze po
uhrazení rezervace. Rezervace se nevztahuje na držitele
jízdenek FIP na 1. třídu vozovou s razítkem bez
„příplatku/služební cesta“
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Business Class není možné bez výjimky s jízdenkou FIP
používat.

Vlaky pro přepravu Ve vnitrostátní přepravě ÖBB platí v zásadě ustanovení bodu
automobilů
62.1 a 62.2 Pravidel FIP. Avšak odlišně od bodu 62.2 se
s doprovodem
v případě použití speciálního dovozného stanoveného tarifem
neposkytuje po předložení průkazky na slevu jízdného žádná
další sleva.
Vlaky pro přepravu automobilů s doprovodem, které mohou
použít obyčejní cestující, mohou použít i držitelé jízdních dokladů
FIP bez auta.
Přeprava silničních Přes automobilovou propusť Tauernské železnice (Böcksteinvozidel
Mallnitz-Obervellach) se silniční vozidla sloužící k přepravě osob
železničními tunely (jízdní kola, motorová kola, motocykly s/bez sidecarum osobní a
kombinovaná auta s max. 9 místy včetně řidiče a invalidní vozíky
do hmotnosti 300 kg) přepravují za speciální zlevněnou cenu,
pokud je vozidlo podáno ke kombinované přepravě a pokud je
registrační karta vozidla vystavena na jméno jednoho
z cestujících a pokud je tento cestující držitelem kupónového
sešitku nebo mezinárodní volné jízdenky. Členové osádky
silničního vozidla, kteří jsou držiteli kupónového sešitku nebo
mezinárodní volné jízdenky, jsou přepravováni bezplatně. Ostatní
cestující musí zaplatit tarifní jízdné.
Průkazka na slevu jízdného neopravňuje k žádnému zvýhodnění.
Autobusy
Jízdní doklady FIP se uznávají pouze v náhradní autobusové
dopravě.
Pro
Intercitybusy
Itálie
(ICB),
provozované
Klagenfurtem/Villachem a Udine/Benátkami s tarifem za globální
cenu se v případě použití kupónové jízdenky nebo volné jízdenky
vybírá doplatek ceny, na základě dokladu o slevě se přiznává
zvláštní sleva ceny (včetně rezervace místa).
Rychlodráhy RER Jízdní doklady FIP platí na tratích Schnelbahn. V případě použití
průkazky na slevu jízdného se zakoupí jízdenky zlevněné o 50%
(příměstská
doprava)
buďto v jízdenkových pokladnách nebo u jízdenkových automatů
ÖBB (tlačítko „Fahrkarte Inland mit Zielwahl“-řádek „Ermässigung“
tlačítko „ändern“- tlačítko „SB50/at/FIP).
Ozubnicové dráhy Na trati ozubnicové železnice mezi Puchberg am Schneeberg Berghaus Hochschneeberg opravňuje průkazka na slevu jízdného
a mezinárodní volná jízdenka k cestování za speciální zlevněnou
cenu.
Lodě
Bodamské jezero a Rýn: na lodích platí kupónové jízdenky
obsahující kupón VSU (viz b.21.1. Pravidel FIP), průkazka na
slevu jízdného a mezinárodní volná jízdenka; kupónová jízdenka
ÖBB zde neplatí.
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ÖBB
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky ÖBB

ČD

Břeclav (hranice)
Gmünd (hranice)
Summerau (hranice)
Retz (hranice)

DB AG

Kufstein1
Lindau
Mittenwald (hranice)1
Passau Hbf
Salzburg Hbf1
Simbach (Inn)

FS Italiane

Brennero/Brenner1
San Candido/Innichen1
Tarvisio Boscoverde

GySEV

Ebenfurth
Neusiedl am See
Sopron
Szentgotthárd (hranice)
Wulkaprodersdorf

MÁV

Hegyeshalom (hranice)

SBB-CFF (včetně
BLS,SP)

Buchs (DG)
St. Margrethen

 směr
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ÖBB (pokračování)
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
ÖBB

SŽ

Bleiburg (hranice)
Jesenice (hranice)
Spielfeld (hranice)

ŽSR

Kittsee (hranice)
Marchegg (hranice)

BSB (včetně VLB,
SBS, URh)

Bregenz

1

V přepravě „Rakousko-Rakousko“ tranzitem přes Německo (Salzburg HbfKufstein via Rosenheim) platí kupónové jízdenky ÖBB pouze v „koridorových“
vlacích nebo „koridorových“ vozech ÖBB.
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PKP

Vybírání poplatků

Výdej jízdenek na
základě průkazky
na slevu jízdného
ve vlaku
(odhlédnuto od
možnosti
upravené v bodě
25.4 Předpisu
FIP)
Příplatek za 1.
třídu ke
kuponovému
sešitu pro 2. třídu
nebo k jízdence
pro 2. třídu
vydané na
základě průkazky
na slevu jízdného

Využije-li cestující s mezinárodním kuponovým sešitkem
nebo s jízdenkou NRT, vydanou na základě průkazky na
slevu jízdného, vlaky EC, EIC (Express IC), vlaky Ex
(Eurocity, Intercity a expresní vlaky) a jiné vlaky
s povinností rezervace místa, nevybírá se ve vlaku žádný
poplatek (kromě vlaků BWE s globální cenou, pro které
platí zvláštní pravidla).
Ve vlaku se prodávají také jízdenky na základě průkazky
na slevu jízdného s dodatečnou přirážkou. Přirážka se
nevybírá, když cestující začíná svoji cestu na
neobsazeném nádraží či zastávce, kde se jízdenky
neprodávají. Ve vlaku společnosti „Przewozy
Regionalne“ Sp.z o.o. se cestující musí hlásit u
vlakového doprovodu, pokud chce jízdenku na základě
průkazky na slevu jízdného (neodkladně před nebo po
nástupu do vlaku prvními dveřmi, počítáno od hlavy
vlaku ve směru jízdy).
Příplatek podle článku 26, resp. 36 Předpisu FIP je
možný jak před nástupem jízdy, tak i ve vlaku. V případě,
že doplatek je hrazen ve vlaku PKP Intercity S.A., platí
se také poplatek za výdej jízdenky. Tento poplatek se
nevybírá, když cestující začíná svoji cestu na
neobsazeném nádraží či zastávce, kde se jízdenky
neprodávají, nebo pokud je pokladní přepážka v tuto
dobu zavřená.
Pokud se platí příplatek ve vlaku společnosti „Przewozy
Regionalne“ Sp.z o.o., nevybírá se poplatek za výdej
jízdenky za podmínky, že se cestující hlásí s platnou
jízdenkou 2. třídy u vlakového doprovodu s úmyslem
změnit vozovou třídu (neodkladně před nebo po nástupu
do vlaku prvními dveřmi, počítáno od hlavy vlaku ve
směru jízdy).

Přerušení jízdy
s vnitrostátní
jízdenkou
zakoupenou na
základě průkazky
na slevu jízdného

Jízdenka pro jednoduchou jízdu ve vlacích PKP Intercity
S.A. je platná pro relaci vyznačenou na jízdence, pro
přímý vlak a na dobu jízdy, tj. v určitý den, s odjezdem
vlaku z výchozí stanice až do příjezdu do cílové stanice,
bráno dle jízdního řádu vlaku. Datum, doba odjezdu a
příjezdu a číslo vlaku se nacházejí na jízdence. Pokud
dojde k nutnosti změnit plán cesty, musí si cestující před
zahájením cesty zakoupit v pokladně novou jízdenku pro
zvolenou relaci.
Jízdenka pro jednoduchou jízdu ve vlacích společnosti
„Przewozy Regionalne“ Sp.z o.o. zakoupená na základě
průkazky na slevu jízdného zůstává platná po celý den,
tj. od 0.01 hod. do 24.00 hod. V rámci platného termínu
se smí cesta přerušit bez dalších povinností.

Autobusy

Jízdní doklady FIP se uznávají v náhradní autobusové
dopravě.
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Rychlodráha,
městská a
příměstská
doprava

Lanová dráha a
zubačka

Jízdní doklady FIP se uznávají ve vlacích/vozech
následujících dopravních podniků (dopravců):
 PKP Intercity S.A.
 Przewozy Regionalne“ Sp.z o.o.
 „Koleje Mazowieckie-KM“ Sp. z o.o.
 „PKP shybka Kolej Miejska w Trójmieście“ Sp. z
o.o.
 „Warszawska Kolej Dojazdowa“ Sp. z o.o.
Jízdní doklady FIP se neuznávají na lanových dráhách a
zubačkách

PKP
Sousední
dopravce
BC

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
PKP
Brest(hranice)
Bruzgi(hranice)
Czeremcha(hranice)

ČD

Bohumín(hranice)
Český Těšín(hranice)
Glucholazy(hranice)
Lichkov (hranice)
Zebrzydowice (hranice)

DB AG

Forst (hranice)
Frankfurt/Oder (hranice)
Grambow (hranice)
Kostrzyn (hranice)
Tantow (hranice)
Zgorzelec (hranice)

LG

Moscawa(hranice)

UZ

Jagon(hranice)
Medyka (hranice)
Starzhava(hranice)

ŽSR

Lupkow(hranice)
Plaveč (hranice)
Skalité (hranice)
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RENFE
Vlaky s příplatky

Vysokorychlostní vlaky
(AVE)

Výdej jízdenek po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití
vyšší vozové třídy
Přerušení jízdy

Autobusy
Příměstská doprava

Cestující s jízdenkou FIP (popř. s kupónovým
sešitkem) musí ve vlacích IC Talgo, Euromed a
Trainhotel zaplatit plný příplatek. Všechny ostatní
příplatkové vlaky mohou cestující s kupónovým
sešitkem 1. třídy použít bez zaplacení příplatku.
Rezervace míst k sezení je povinná ve všech
dálkových vlacích.
Cestující v luxusní třídě nebo ve speciálním voze se
sprchami musí zaplatit celý příplatek za použití
lůžkového vozu.
Cestující s jízdenkou FIP opatřenou razítkem „Bez
příplatku“ nemusí platit příplatek za místa k sezení.
Držitelé jízdenky FIP (popř. kupónového sešitku),
průkazky na slevu jízdného mají nárok na 50%
slevy z normálního tarifu v turistické třídě a na 60 %
slevy z normálního tarifu ve třídě se zvýhodněným
tarifem.
Ve vlaku mohou být jízdenky vydány pouze
v případě, že:
 cestující nastoupí jízdu ve stanici, v níž není
v provozu osobní pokladna
 cestující pokračuje v jízdě za cílovou stanici
uvedenou na jízdním dokladu a informuje o tom
vlakový personál.
Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného nemohou
přerušit jízdu.
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech
Jízdní doklady FIP platí v příměstské dopravě
provozované RENFE.Nejsou platné v metru.
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RENFE
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
RENFE

CP

Ayamonte [ V. Real de Sto António Guadiana]
Badajoz (hranice)
Barca de Alva (hranice)
Fuentes de Oñoro (hranice)
Valença (hranice)
Valencia de Alcántara (hranice)

SNCF

Canfranc (hranice)
Hendaye (hranice)
Port-Bou (hranice)
La Tour-de-Carol-Enveitg

 směr
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SBB - CFF
Jízdní výhody poskytované Švýcarské dopravní podniky, které jsou členy
po předložení průkazky na FIP, poskytují v souladu s ustanoveními bodu
13.1 Pravidel FIP 50% slevu rovněž na zpáteční
slevu jízdného
a okružní jízdenky.
Platba příplatků
Při použití vlaků EC na trase Švýcarsko-Itálie a
vlaků TGV v mezinárodním provozu musí
cestující s kuponovou jízdenkou a jízdenkou,
zakoupenou na základě průkazky na slevu,
zaplatit celý příplatek. Pro vlaky EC s příplatkem
a pro všechny vlaky TGV je v mezinárodní
dopravě povinná místenka.

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními bodu
25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití 1.
vozové třídy s kuponovou
jízdenkou 2.třídy, resp.
s jízdním dokladem 2. třídy
zakoupeném na základě
průkazky na slevu
Přerušení jízdy
Autobusy

Výdej jízdenek po předložení průkazky na slevu
jízdného není ve vlaku možný.

Doplatek v souladu s body 26 a 36 Pravidel FIP
může být uhrazen buď před nástupem jízdy nebo
ve vlaku, pokud je vlak provozován s průvodčím
(kontrolním personálem)

Po dobu platnosti zlevněné jízdenky může být
jízda přerušena bez jakýchkoliv formalit.
Jízdní doklady FIP platí pouze v autobusech
zajišťujících náhradní přepravu.
Zlevněné jízdenky lze po předložení průkazky na
slevu jízdného zakoupit buď ve stanicích a
v některých případech i u řidičů autobusů.
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SBB-CFF (včetně BLS, SP)
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí
kupónové jízdenky SBB-CFF

DB AG

Basel Bad Bf
Konstanz
Schaffhausen
Waldshut

X

Chiasso
Domodossolla1
Iselle transito [ Domodossola]1
Locarno [ Domodossola]1
Lugano [ Porto Ceresio]
Pino transito
Tirano

X
X
X
X
X
X

ÖBB

Buchs (SG)
St. Margrethen

X
X

SNCF

Basel SBB
Genève [ Bellegarde]
Genève-Eaux-Vives [ Annemasse]
Le Châtelard - Frontiere (hranice)

X
X

BSB (včetně
ÖBB /
Geschäftseinhe
it
Bodenseeschiff
ahrt, SBS,
URh)

Arbon
Horn
Konstanz
Kreuzlingen Hafen
Romanshorn
Rorschach Hafen
Schaffhausen
Stein am Rhein

X
X

FS Italiane

SBB-CFF

BL
S

X
X

 směr
V přepravách „Švýcarsko-Švýcarsko“ přes Domodossolu nebo opačně
(Centovalli) platí jízdenky CFF až do Domodossoly a Locarna nebo opačně;
na trati Domodossolla-Locarno platí pouze jízdenky SP.
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X
X

X

X

X
X
X
X

1

SP

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

SNCB
Vlaky s příplatky

Cestující s jízdenkou FIP (popř. s kupónovým
sešitkem) nebo s jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného musí ve
vlacích s příplatky zaplatit plnou výši příplatku.
Doporučuje se zaplatit příplatek v osobní pokladně
ve stanici, možné je však i jeho zaplacení ve vlaku.
Doprava na/z nádraží Flughafen Bruxelles-National
je provozována na základě veřejno-soukromého
partnerství. Za všechny jízdy se platí poplatek,
nezávisle na použitém jízdním průkazu (jízdenka
FIP, jízdní doklad zakoupený po předložení
průkazky na slevu jízdného, volná jízdenka), a to i
v případě, že je na jízdence FIP razítko „bez
příplatku“.

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití
vyšší vozové třídy

Přerušení jízdy

Při nástupu jízdy ve stanicích, v nichž nejsou
výdejny jízdenek (neobsazené stanice a jiné
srovnatelné stanice v určitých hodinách) se musí
cestující bez platné jízdenky ohlásit bez vyzvání
průvodčímu.
Doplatek za použití vyšší vozové třídy podle bodů
26 a 36 Pravidel FIP musí být uhrazen v osobní
pokladně před nástupem jízdy (s výjimkou výše
uvedených ustanovení týkajících se neobsazených
stanic a zastávek).
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného může
přerušit jízdu kdykoliv.
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SNCB
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
SNCB

CFL

Athus
Gouvy (hranice)
Sterpenich (hranice)

DB

Aachen Süd (hranice)

NS

Roosendaal (hranice)
Visé (hranice)

SNCF

Blandain (hranice)
Givet (hranice)
Jeumont (hranice)
Quévy (hranice)
Tourcoing (hranice)

THI

Antwerpen
Bruxelles
Liėge

 směr
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SNCF

Vlaky s příplatky

Vysokorychlostní
(TGV)

vlaky

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu
jízdného
cestovními kancelářemi
(viz body 35.2 a 35.3
Pravidel FIP)

Ve vlacích s příplatky musí cestující s jízdenkou FIP
(popř. s kupónovým sešitkem) nebo se zlevněnou
jízdenkou zakoupenou po předložení průkazky na
slevu jízdného zaplatit příplatek v plné výši. Plný
příplatek je rovněž nutné zaplatit za děti ve věku od
4 do 12 let. Příplatek je možné zaplatit buď před
nástupem jízdy nebo ve vlaku. V případě úhrady
příplatku ve vlaku je nutné zaplatit zhruba 20%
přirážku. Přirážka se nevybírá pouze v případě, že
jde o mezinárodní vlak přijíždějící z ciziny.
Kupónové sešitky a jízdenky zakoupené po
předložení Průkazky FIP na slevu jízdného jsou
uznávány ve vlacích TGV provozovaných
společností SNCF. Mezinárodními vlaky TGV je
možné cestovat na jízdní doklady FIP pouze po
zaplacení přirážky k ceně dle stanovených
podmínek (viz níže).
Pro vlaky TGV a vlaky TEOZ je nutné zaplatit
povinnou rezervaci místenky.
Dvě železniční cestovní kanceláře jsou oprávněny
vydávat zlevněné jízdenky po předložení průkazky
na slevu jízdného:
Britrrail,
19, rue des Mathurins, F-75009 Paris,
Deutsche Bahn France,
7.avenue de L´Opéra, F-75001 Paris.
Zlevněné jízdenky je možné zakoupit po předložení
průkazky na slevu jízdného i ve vlaku. V tomto
případě je však cena jízdenky přibližně o 20%
vyšší. 20% přirážku nemusí platit pouze cestující
přijíždějící z ciziny a překračující hranice.

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vyšší vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku (bez přirážky).
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného musí po
každém přerušení jízdy označit jízdenku pomocí
kompostérů oranžové barvy, které jsou k dispozici
ve stanicích.
Autobusy
Jízdní doklady FIP platí na autobusových linkách
provozovaných SNCF.
Zlevněné jízdenky pro tyto linky je možné zakoupit
v osobních pokladnách na nádraží.
Rychlodráhy (RER)
Jízdní doklady FIP platí pouze na linkách
Region lle de France
příměstské dopravy provozovaných SNCF.K použití
RER je třeba si vyžádat u pokladny SNCF kontrolní
lístek.
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Lodě

Na lince Dieppe-Newhaven a Calais-Dover (Sea
France) platí pouze kupóny SNCF.
Ve všech případech je nutné zaplatit přístavní
poplatky a případné poplatky za kabinu.

SNCF
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
SNCF

ATOC

Dover via Calais
Newhaven via Dieppe

CFL

Bettembourg (hranice)
Rodange (hranice)

DB AG

Apach (hranice)
Forbach (hranice)
Hanweiler (hranice)
Kehl (hranice)

FS Italiane

Limone-Confine
Modane (hranice)
Piene (hranice)
Ventimiglia (hranice)

RENFE

Canfranc (hranice)
Hendaye (hranice)
Port-Bou (hranice)
La Tour-de-Carol-Enveitg

SBB-CFF (včetně
BLS,SP)

Basel SBB
Genève via Bellegarde
Genève-Eaux-Vives via Annemasse
Le Chatelard-Frontiere (hranice)

SNCB

Blandain (hranice)
Givet (hranice)
Jeumont (hranice)
Quévy (hranice)
Tourcoing (hranice)

THI

Lille
Paris
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SP
Jízdní výhody
poskytované po
předložení průkazky na
slevu jízdného
Platba příplatků

Výdej jízdenek po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití 1.
vozové
třídy
s kuponovou jízdenkou
2.třídy, resp. s jízdním
dokladem
2.
třídy
zakoupeném na základě
průkazky na slevu
Přerušení jízdy

Švýcarské dopravní podniky, které jsou členy FIP,
poskytují v souladu s ustanoveními bodu 13.1
Pravidel FIP 50% slevu rovněž na zpáteční a okružní
jízdenky.
Cestující s kuponovou jízdenkou, resp. s jízdenkou
zakoupenou na základě průkazky na slevu jízdného
musí ve vlacích a autobusech s příplatky
(Glacier_Express, Bernina Express a GoldenPass
Panoramic) zaplatit celý příplatek. Příplatek je možné
zaplatit buď před nástupem jízdy u pokladny, ve
vlaku nebo v autobusu.
Výdej jízdenek na základě průkazky na slevu není ve
vlaku možný.

Doplatek v souladu s body 26 a 36 Pravidel FIP
může být uhrazen buď před nástupem jízdy nebo ve
vlaku, pokud je vlak provozován s průvodčím
(kontrolním personálem)

Po dobu platnosti zlevněné jízdenky může být jízda
přerušena bez jakýchkoliv formalit.
Přeprava automobilů
Při přepravě tunelem Albula a Vereina se
neposkytuje žádná sleva.
Autobusy
Jízdní doklady FIP platí pouze na autobusových
linkách sítí uvedených v Příloze 6 a na kupónu SP.
Ozubnicové železnice,
Jízdní doklady FIP platí bez omezení na
pozemní lanovky, visuté ozubnicových železnicích a pozemních lanovkách
lanové dráhy
provozovaných SP. Na visutých lanových dráhách se
naopak žádné slevy v zásadě neposkytují.
Lodě
Bodamské jezero a Rýn:
Na lodních linkách se uznává jízdenka FIP VSU
(popř. kuponová jízdenka), průkazka na slevu
jízdného a volná jízdenka; jízdenka FIP SP (popř.
kuponová jízdenka) není platná.
Curyšské jezero a Limmat:
Na lodních linkách a na lodi Limmat se vybírá lodní
příplatek 5.00 CHF.
Ostatní lodní linky:
Na lodních linkách jsou jízdní doklady FIP bez
omezení. Pro výletní a speciální jízdy platí zvláštní
předpisy.
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SP
Tratě

Přechodové
stanice k jinému
dopravci FIP

Sousední dopravce

Gossau SG

SBB-CFF

Herisau
St.Gallen
St.Gallen
Rorschach
Rorschach
Hafen
Rheineck

SP (SOB)
SBB-CFF, SP (SOB)
SBB-CFF, SP (SOB)
SBB-CFF

Biel/Bienne
Ins
Langenthal - St.Urban Ziegelei Langenthal
Langenthal-NiederbippOensingen
Niederbipp
Solothurn-NiederbippOensingen
Solothurn

SBB-CFF, SP (BSG)
BLS, SP (TPF)
SBB-CFF, BLS

Iniciály

AB

Železniční podniky
Gossau SG-AppenzellWasserauen
St.Gallen-Gais-Appenzell
Gais-Altstätten Stadt
St.Gallen-Trogen
Rorschach-Heiden

Rheineck-Walzenhausen
ASM

Biel /Bienne – Täuffelen – Ins

SBB-CFF

Niederbipp
Oensingen
Ligerz

SBB-CFF, BLS, SP
(BSG,RBS)
SBB-CFF
SBB-CFF, SP (OeBB)
SBB-CFF, SP (BSG)

Wohlen
Dietikon

SBB-CFF
SBB-CFF

Dornach-Arlesheim-BaselRodersdorf
Liestal-Waldenburg
Autobusy: všechny linky

DornachArlesheim
Liestal
Basel SBB

SBB-CFF

Glovelier-La Chaux-de-Fonds

Glovelier
La Chaux-deFonds
Tavannes
Porrentruy
St-Imier

SBB-CFF

Locarno
Camedo
transito

SBB-CFF
SP (SSIF)

Ligerz-Tessenberg
(pozemní lanová dráha)
Autobusy : všechny linky
BDWM

SBB-CFF, BSB1)
SBB-CFF

Wohlen – Bremgarten –
Dietikon
Autobusy : všechny linky

BLT

CJ

Tavannes-Le Noirmont
Porrentruy-Bonfol
Autobusy: všechny linky
FART

Locarno-Camedo [
Domodossola]
Autobusy: všechny linky

 směr

1)včetně VLB, SBS, URh
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SBB-CFF
SBB-CFF, SNCF

SBB-CFF, SP (TRN)
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF

SP (pokračování)
Iniciály

Tratě

Přechodové
stanice
k jinému
dopravci FIP

Sousední dopravce

FB

Zürich Stadelhofen-Esslingen

Zürich
Stadelhofen

SBB-CFF, SP (ZSG)

FW

Frauenfeld-Wil

Frauenfeld
Wil

SBB-CFF
SBB-CFF, SP
(THURBO)

GGB
MBC

Zermatt-Gornergrat2)
Biere – Apples - Morges
Apples – L Isle – Mont – la Ville
Autobusy : všechny linky
Meiringen-Innertkirchen

Zermatt
Morges
-

SP (MGB)
SBB-CFF, SP (CGN)
-

Meiringen

SP (ZB)

MGB

Brig-Zermatt 3)
Brig-Disentis3)

Visp/Brig
Disentis/
Göschenen

SBB-CFF,BLS
SP (RhB)/SBB

MOB

Autobus: všechny linky
Montreux-Les Avants-MontbovonGstaad-Zweisimmen-Lenk im
Simmental

Montreux
Montbovon
Zweisimmen

SBB-CFF, SP (CGN)
SP (TPF)
BLS

Vevey – Blonay – Les Pleiades
Vevey – Chardonne – Mt-Pelerin
(lanovka)

Vevey
Vevey

SBB-CFF, SP (CGN)
SBB-CFF, SP (CGN)

Montreux/Territet-Glion-Rochersde-Naye
Les Avants-Sonloup (lanovka)

Montreux
Territet
Les Avants

SBB-CFF, SP (CGN)
SBB-CFF, SP (CGN)
SP (MOB)

NStCM

Nyon-St-Cergue-La Cure

Nyon

SBB-CFF, SP (CGN)

OeBB

Oensingen-Balsthal

Oensingen

SBB-CFF, SP (ASM)

RA

RegionAlps, Brig – St-Gingolph 1)

MIB

MVR

Brig
Martigny
St-Gindolph
Martigny – Sembrancher - Orsieres Martigny
Sembrancher – La Chable
-

SBB-CFF, BLS
SP (TMR)
SP (CGN)
SBB-CFF, SP (TMR)
-

1)pouze regionální vlaky
2)

jízdenka FIP SP neplatí, 50% sleva z plné ceny jednotlivé jízdenky po předložení průkazky
na slevu jízdného
3)
Glacier-Express resp. Bernina-Express: povinná rezervace místa
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SP (pokračování)
Iniciály

RBS

RhB

SOB

Tratě

Přechodové Sousední dopravce
stanice
k jinému
dopravci FIP

Bern-Worblaufen--Solothurn

Bern
Solothurn

SBB-CFF, BLS
SBB-CFF, BLS
SP(ASM, BSG)

Worblaufen-Unterzollikofen
Worblaufen-Worb Dorf
Bern Zitglogge-Gümlingen-Worb
Dorf
Autobusy: všechny linky

-

-

Chur-Disentis/Mustér
Chur-Arosa
Chur-Thusis-Filisur-Bever-St.Moritz
Chur-Landquart-Davos-Filisur

Chur
Chur
Chur
Chur
Landquart
Chur
Landquart
Lugano

SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF

Romanshorn
St.Gallen St.
Finden
St.Gallen

SBB-CFF, SP
(THURBO)
BSB 1)
SBB-CFF

Herisau
Lichtensteig
Wattwil

SBB-CFF, SP (AB)
SP (AB)
SP
SBB-CFF

Chur-Landquart-Vereina-ScuolTarasp
St.Moritz-Bever-Scuol-Tarasp
St.Moritz-Pontresina-PoschiavoTirano
Samedan-Pontresina
Bus Bernina Express TiranoLugano
Romanshorn-St.Gallen-WattwilNesslau-Neu St.Johan

Rapperswil-Pfäffikon SZBiberbruggArth-Goldau

Rapperswil
Pfäffikon SZ
Arth-Goldau

Wädenswil-Biberbrugg-Einsiedeln

Wädenswil
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SBB-CFF
SBB-CFF, SP (ZSG)
SBB-CFF, SP (ZSG)
SBB-CFF
SBB-CFF, SP (ZSG)

SP (pokračování)
Iniciály

SSIF

Tratě

Přechodové stanice
k jinému
dopravci
FIP

Sousední dopravce

Domodossola-Camedo [ Locarno]

Domodoss
ola
Camedo
transito

FS
SP (FART)

STB

Flamatt-Laupen
Laupen-Gümmenen (Bus)

Flamatt
SBB-CFF
Gümmenen BLS

SZU

Zürich HB-Uetliberg
Zürich HB-Adliswil-Sihlbrugg

Zürich HB
Zürich HB

THURB Konstanz-Kreuzlingen-WeinfeldenO
Wil

Schaffhausen-KreuzlingenRomanshorn

TMR

Martigny-Le Chatelard- Frontiere

SBB-CFF, SP (ZSG)
SBB-CFF, SP (ZSG)

Konstanz
DB AG, BSB1)
Weinfelden SBB-CFF
Wil
SBB-CFF, SP (FW)

Schaffhaus
en
Etzwilen
Stein am
Rhein
Kreuzlingen
- Hafen
Romanshor
n

SBB-CFF, BSB1)

Martigny
Le
ChatelardFrontiere

SBB-CFF,SP(RA)
SNCF

Aigle
Aigle
Monthey
Aigle
Bex

SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF

SBB-CFF
SBB-CFF, BSB1)
BSB1)
SBB-SFF, SP (SOB),
BSB1)

Autobus : všechny linky

TPC

Aigle-Leysin
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
Aigle-Sépey-Diablerets
Bex-Villars-Bretaye
Autobus : všechny linky
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TPF

Fribourg/Freiburg-Murten/Morat-Ins

Fribourg/Fr
eiburg
Murten/Mor
at
Ins
Romont
Palézieux
Montbovon
Fribourg/Fr
eiburg

SBB-CFF

Le Day
Yverdonles-Bains
Chavornay

SBB-CFF
SBB-CFF, SP (LNM)

Le Chaux-de-Fonds-Les Ponts-deMartel
Le Locle-Les Brenets

Le Chauxde-Fonds
Le Locle

SBB-CFF, SP (CJ)

Travers-Fleurier-Buttes
Neuchatel-Bourdry
Autobus: všechny linky

Travers
Neuchatel

SBB-CFF
SBB-CFF, BLS

WB

Liestal-Waldenburg

Liestal

SBB-CFF

WSB

Aarau-Menziken-Burg

Aarau
Suhr
Aarau
Oberentfeld
en

SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF

Luzern
Meiringen
Interlaken
Ost
Luzern

SBB-CFF, BLS
SP (MIB)
SBB-CFF, BLS

Romont-Bulle
Palézieux-Bulle-Montbovon
Bulle-Broc-Fabrique
Fribourg/Freiburg -Neuveville-StPierre
(pozemní lanová dráha)
Autobus : všechny linky
TRAVY Le Day-Le Pont-Le Brassus
S
Yverdon-les-Bains-Ste-Croix
Orbe-Chavornay
Autobus : všechny linky
TRN

Aarau-Schöftland

ZB

Luzern-Meiringen-Interlaken Ost

Luzern-Stans-Engelberg

BSG

CGN

Lodní společnosti
Lac de Bienne/Bielersee, včetně
Biel/Bienne-Solothurn (Ľ
Aar/Aerefahrt) a Biel/Bienne-Murten
(okružní plavba po třech jezerech)
Ženevské jezero

BLS, SP (ASM)
SBB-CFF
SBB-CFF
SP (MOB)
SBB-CFF

SBB-CFF

SBB-CFF

SBB-CFF, BLS

Biel/Bienne SBB-CFF, SP (ASM)
La
SBB-CFF
Neuveville
Solothurn
SBB-CFF, BLS,
SP (ASM, RBS)
Genève
Nyon
Morges
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SBB-CFF, SP (LNM)

SBB-CFF, SNCF
SBB-CFF, SP (NStCM)
SBB-CFF, SP (MBC)

LNM

Lausanne
Vevey
Montreux
Territet
Villeneuve
St-Gingolph
(Švýcarsko)
Evian-lesBains
Thononles-Bains

SBB-CFF
SBB-CFF, SP (MVR)
SBB-CFF, SP (MOB)
SBB-CFF, SP (MOB)
SBB-CFF
SP (RA)

jezera Neuchâtel a Morat,
Neuenburger a Murtensee
včetně
Neuchâtel-Murten a
Neuchâtel-Biel/Bienne (BSG)

Neuchâtel
Estavayer
Yverdon
Murten/Mor
at

SBB-CFF, BLS, SP (TRN)
SBB-CFF
SBB-CFF, SP (TRAVYS)
SBB-CFF, SP (TPF)

Lac de Quatre
Cantons/Vierwaldstättersee
s výjimkou trajektu pro automobily

Luzern
Küssnacht
am Rigi
Brunnen
Flüelen
Stansstad
Alpnachsta
d
Hergiswil

SBB-CFF
SBB-CFF

SNCF
SNCF

SBS1)
SGV

SBB-CFF
SBB-CFF
SP (ZB)
SP (ZB)
SP (ZB)

URh1)

ZSG

Curyšské jezero
včetně plavby přes Limmat
s výjimkou trajektu pro automobily

Zürich HB
SBB-CFF, SP (SZU)
Zürich
SBB-CFF, SP (FB)
Stadelhofe
SBB-CFF
n
Zürich
SBB-CFF
SBB-CFF
Enge
SBB-CFF, SP (SOB)
Thalwil
SBB-CFF, SP (SOB)
Meilen
Wädenswil SBB-CFF, SP (SOB)
Pfäffikon
SBB-CFF
SBB-CFF
SZ
Rapperswil
Lachen
Schmerikon
1)
Platí pouze jízdenka FIP VSU (viz b. 21.1 Pravidel FIP a stránku "BSB")
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SŽ
Vlaky s příplatky

Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu
jízdného
cestovními kancelářemi
(viz body 35.2 a 35.3
Pravidel FIP)
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)

Při použití vlaků EC , ZV a IC zaplatí cestující
s jízdenkami zakoupenými po předložení průkazek
na slevu jízdného včetně dětí ve věku od 6 do 15 let
plný tarifní příplatek.
Pro cestovní ve vlacích ICS
 je nutná rezervace místa,
 vnitrostátní jízdenka s 50% slevou je vydávána
držiteli průkazky na slevu
 držitel jízdenky FIP bez rezervace místa je
povinen zaplatit příplatek (v pokladně SŽ nebo
ve vlaku).
Cestovní kanceláře „Wasteels“, „Mladi turist“ a
„Slovenija-Tourist“
jsou
oprávněny
vydávat
zlevněné jízdenky po předložení průkazky na slevu
jízdného.

Výdej jízdenek ve vlaku po předložení průkazky na
slevu jízdného je možný pouze v těchto případech:
 jestliže cestující přijíždějící z ciziny pokračuje ve
své cestě stejným vlakem, ve kterém překročil
hranice;
 jestliže cestující nastupuje jízdy ve stanici, v níž
nejsou v provozu osobní pokladny;
 jestliže cestující, který je držitelem průkazky na
slevu jízdného 1. třídy přistoupí do 1. třídy se
zlevněnou jízdenkou 2. třídy zakoupenou před
odjezdem.
Doplatek za použití Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vyšší vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení mezinárodní průkazky na slevu může
přerušit jízdu během platnosti jízdenky.
Vlaky
pro
přepravu Ve vnitrostátním režimu SŽ se neposkytují žádné
automobilů
s výhody.
doprovodem
Autobusy
Jízdní doklady FIP neplatí v autobusech.
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SŽ
Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
SŽ

FS Italiane

Nova Gorica (hranice)
Villa-Opicina (hranice)

HŽ

Buzet (hranice)
Čakovec (hranice)
Dobova (hranice)
Kumrovec (hranice)
Metlika (hranice)
Mursko Središče (hranice)
Rogatec (hranice)
Šapjane (hranice)
Hodos (hranice)

MÁV
ÖBB

Bleiburg (hranice)
Jesenice (hranice)
Spielfeld (hranice)

THI
Platnost

Sleva (Tarif „FIP Loisir”) je poskytována držitelům
průkazky na slevu jízdného. Cena za jízdenku je závislá
na příslušném spojení a stupni komfortu (Comfort 1 nebo
Comfort 2).
Požaduje se rezervace místa před odjezdem vlaku.

Příplatky ve vlaku

Příplatek za Comfort 1 s jízdenkou Comfort 2 na základě
průkazky na slevu jízdného pro 2. třídu při použití
stejného vlaku:
- plná cena Comfort 1 minus cena uváděná na jízdence
Příplatek za Comfort 1 s jízdenkou Comfort 2 na základě
průkazky na slevu jízdného pro 2. třídu při jiného vlaku:
- plná cena Comfort 1 plus 25,- EUR
Žádná jízdenka:
- plná cena Comfort 1 nebo Comfort 2) plus 25,- EUR
Použití jiného vlaku:
- plná cena (Comfort 1 nebo Comfort 2) mínus cena
uváděná na jízdence
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Sousední
dopravce
DB

EIL

NS

SNCB

SNCF

Přechodové stanice k jinému dopravci FIP
Aachen
Duisburg
Düsseldorf
Düsseldof Airport
Essen
Köln
Bruxelles
Lille
Paris
Amsterdam
Rotterdam
Schiphol
Antwerpen
Bruxelles
Liėge
Lille
Paris
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VR
Vlaky s příplatky

Cestující s jízdenkou FIP (popř. s (kupónovým
sešitkem)
nebo
se
zlevněnou
jízdenkou
zakoupenou po předložení průkazky na slevu
jízdného musí ve vlacích Pendolino a IC zaplatit
povinný příplatek, který obsahuje i poplatek za
rezervaci místa.
Výdej
jízdenek
po Zlevněnou jízdenku po předložení průkazky na
předložení průkazky na slevu jízdného nelze zakoupit ve vlaku.
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vyšší vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Přerušení jízdy
S výjimkou přestupování v uzlových stanicích nelze
jízdu přerušit.

Sousední
dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
VR

RŽD

Vainikkala (hranice)

Attica

Hanko [ Rostock]
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ŽFBH
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu
jízdného
cestovními kancelářemi
(viz body 35.2 a 35.3
Pravidel FIP)
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)

K vydávání zlevněných jízdenek po předložení
mezinárodní průkazky na slevu jízdného je
oprávněna pouze cestovní kancelář ŽFBH „Olimpik
– Turs“ v Sarajevu.

Výdej zlevněných jízdenek ve vlaku je možný pouze
v následujících případech:
 pokud cestující přijíždějící z ciziny pokračuje
v cestě stejným vlakem, ve kterém překročil
hranice;
 pokud cestující nastupuje jízdu ve stanici, ve
které není obsazena jízdenková pokladna.
Doplatek za použití Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vyšší vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení mezinárodní průkazky na slevu může
přerušit jízdu během platnosti jízdenky.
Autobus
Jízdní doklady FIP jsou platné pouze v autobusech
zajišťujících náhradní dopravu.

Tratě

Přechodové stanice
k jinému dopravci FIP
Metkoviċ (hr)
Maglaj (mp)

Sousední
dopravce
HŽ
ŽRS

Brčko (hr) - Bosanska Poljana (Tuzla) -Bosansko Petrovo Selo/
Petrovo Novo (mp )

Brčko (hr)
Bosansko Petrovo
Selo/ Petrovo Novo
(mp)

HŽ
ŽRS

Brčko (hr) – Tuzla - Banoviċi

Brčko (hr)

HŽ

Martin Brod (hr) – Bihaċ – Blatna
(mp)

Martin Brod (hr)

HŽ

Blatna (mp)

ŽSR

Metkoviċ (hr.) – Sarajevo – Maglaj
(mp)
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SV
Vlaky s globální cenou

Vydávání
jízdních
dokladů
cestovními
kancelářemi
po
předložení průkazky pro
slevou(viz.body 35.2 a
35.3 Pravidel)
Doplatek pro použití
vyšší vozové třídy
Zastávka během jízdy

Zavazadla

SV
Sousední dopravce
BDŽ

Ve vlacích s globální cenou musí držitelé jízdenek
FIP zaplatit příplatek. Při předložení průkazky pro
slevu se vydává globální jízdenka s 50%slevou.
Cestovní kanceláře jsou oprávněny vydávat
jízdenky se slevou po předložení průkazky pro
slevu

Doplatek pro vyšší třídu lze dle bodů 26 a 36
Pravidel FIP uhradit buď před odjezdem nebo ve
vlaku
Cestující vybavený vnitrostátní jízdenkou vydanou
po předložení průkazky pro slevu může cestu
přerušit v souladu s ustanovením vnitrostátního
tarifu.
Cestující s volnou jízdenkou neplatí poplatek za
přepravu zavazadla až do hmotnosti 30 kg

Přechodové stanice, do kterých platí kuponové
jízdenky ŽS
Dimitrovgrad(hranice)

MZ-T

Djeneral Jankovic(hranice)
Tabanovic(hranice)

CFR

Jimbolia (hranice)
Vršac(hranice)

HŽ

Erdut(hranice)
Šis(hranice)

MÁV

Röszke(hranice)
Subotica(hranice)

ŽPCG

Bijeko Polje(hranice)

ŽPCG
Sousední dopravce
SV

Přechodové stanice, do kterých platí kuponové
jízdenky VR
Bijelo Polje(hranice)
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ŽRS
Vlaky s příplatky
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)

Nevybírají se žádné příplatky.
Výdej zlevněných jízdenek ve vlaku je možný pouze
v následujících případech:
 pokud cestující přijíždějící z ciziny pokračuje
v cestě stejným vlakem, ve kterém překročil
hranice;
 pokud cestující nastupuje jízdu ve stanici, ve
které není obsazena jízdenková pokladna.
Doplatek za použití Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu
vyšší vozové třídy
s body 26 a 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď
před nástupem jízdy nebo ve vlaku.
Přerušení jízdy
Cestující s vnitrostátní jízdenkou zakoupenou po
předložení mezinárodní průkazky na slevu může
přerušit jízdu během platnosti jízdenky.
Vlaky
pro
přepravu ŽSR neposkytují žádnou slevu při přepravě
automobilů
s automobilů.
doprovodem
Autobus
Jízdní doklady FIP nejsou platné v autobusech.

Přechodové
stanice k jinému
dopravci FIP

Sousední dopravce

Brčko (hr) – Brčko (mp)

Brčko (hr)
Brčko (mp)

HŽ
ŽFBH

Slavonski Šamac (hr) – Doboj –
Maglaj (mp)

Slavonski Šamac
(hr) Maglaj (mp)

HŽ
ŽFBH

Doboj – Petrovo (mp)

Petrovo Novo
(mp)

ŽFBH

Volinja (hr) – Novi Grad - Doboj

Volinja (hr.)

HŽ

Novi Grad – Blatna (mp)

Blatna (mp)

ŽFBH

Tratě
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ŽSR
Vlaky s příplatky

Cestující s jízdenkou FIP (popř. s kupónovým sešitkem) nebo
s jízdenkou zakoupenou po předložení průkazky na slevu
jízdného nemusí platit ve vlacích EC a IC žádný příplatek.
V povinně místenkových vlacích je nutné zaplatit plný
rezervační poplatek. Místenky je nutné zakoupit před
odjezdem.
Výdej jízdenek po Výdej zlevněných jízdenek ve vlaku je možný pouze
předložení
v případech, kdy cestující nastupuje jízdu ve stanici nebo
průkazky na slevu zastávce s neobsazenými osobními pokladnami.
jízdného ve vlaku
(výjimku
tvoří
možnosti
dané
ustanoveními
bodu
25.4
Pravidel FIP)
Doplatek
za Doplatek za použití vyšší vozové třídy v souladu s body 26 a
použití
vyšší 36 Pravidel FIP může být uhrazen buď před nástupem jízdy
vozové třídy
nebo ve vlaku. V případě úhrady doplatku ve vlaku se vybírá
přirážka.
Jízdní průkazky
V přímých lůžkových vozech, které jsou provozovány ZSSK,
v přímých
na trase Košice –Wien a Wien – Košice jsou na trati ÖBB
lůžkových vozech jízdní průkazy ZSSK uznávány.
na trati Košice –
Wien:
Přerušení jízdy
Cestující se zlevněnou vnitrostátní jízdenkou do vzdálenosti
menší než 100 km nemůže přerušit jízdu.
Po ujetí 101 km může cestující se zlevněnou vnitrostátní
jízdenkou zakoupenou pro minimální vzdálenost 100 km
přerušit jízdu bez jakýchkoliv formalit.
Autobusy
Jízdní doklady FIP platí pouze v autobusech zajišťujících
náhradní dopravu.
Ozubnicové
Jízdní doklady FIP platí bez omezení na ozubnicových
železnice
a železnicích ŽSR.
lanovky
Na lanovkách jízdní doklady FIP neplatí.
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ŽSR
Sousední dopravce

Přechodové stanice, do kterých platí kupónové jízdenky
ŽSR

ČD

Čadca (hranice)
Hodonín (hranice)
Horní Lideč (hranice)
Kúty (hranice)
Myjava (hranice)
Nemšová (hranice)
Skalica na Slovensku (hranice)

GySEV

Rajka (hranice)

MÁV

Bánréve (hranice)
Čaňa (hranice)
Fiľakovo (hranice)
Komárom (hranice)
Sátoralújhely (hranice)
Szob (hranice)

ÖBB

Kittsee (hranice)
Marchegg (hranice)

PKP

Lupkow(hranice)
Plaveč (hranice)
Skalité (hranice)

UZ

Čierna nad Tisou (hranice)
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Attica
Výhody nabízené po Námořní společnost Attica Group, která má dvě pobočky a
předložení Průkazky na to Superfast Ferries a Blue Star Ferries nabízí držitelům
slevu jízdného
průkazky na slevu jízdného slevu 50%, která je počítána
z ceny pro jednosměrnou trasu, tato cena je zveřejněna
v brožuře Atticy. Tato sleva je uplatňována v té třídě, na
kterou má držitel průkazky nárok na mezinárodních linkách.
Na vnitrostátních linkách provozovaných Blue Star Ferries
v Egejském moři je také nabízena držitelům průkazky na
slevu jízdného 50% sleva. Držitelé 1. vozové třídy mohou
cestovat na sedadlech typu „avion“ a držitelé 2. vozové
třídy na palubě. V měsících červenec a srpen není
poskytována žádná sleva.
Placení poplatků
Držitelé FIP, kteří cestují s námořní společností Attica
(Superfast Ferries nebo Blue Star Ferries) jsou povinni
zaplatit při každé cestě přístavní poplatek na
mezinárodních linkách.
Na vnitrostátních linkách držitelé FIP neplatí žádný
přístavní poplatek, neboť jeho cena je již zahrnuta v ceně
lodního lístku.
Výdej
jízdenek
na Výdej jízdenek se slevou není možný na palubě lodí,
palubě lodí na základě protože je nutné projít a být zaregistrován u přístavní
předložení Průkazu na agentury.
slevu
Rezervační lhůta
Od 1. ledna 2007 není žádná rezervační lhůta na
mezinárodních námořních linkách Attica Group. Rezervace
mohou být prováděny v průběhu celého roku.
V měsících červenec a srpen nelze využívat vnitrostátní
dopravu.
Příplatek za zvýšení Na mezinárodních linkách po odjezdu lodi, je možné
třídy
požádat o kabinu jakékoli kategorie, se slevou 50% mezi
rozdílem ceny požadované kabiny a zjednodušeně místem
(křesly nebo sedadly letadlového typu nebo palubními
místy) v příslušné lodní kanceláři, pokud jsou kabiny volné.
Na vnitrostátních linkách je možné po odjezdu lodi požádat
o kabinu jakékoli kategorie se slevou 25% mezi rozdílem
ceny požadované kabiny a zjednodušeně místem (křesly
nebo sedadly letadlového typu nebo palubními místy)
v příslušné lodní kanceláři, pokud jsou kabiny volné.
Rezervace
Rezervace týkající se mezinárodních linek se mohou
provádět pomocí agentur, které jsou uvedeny v brožuře
Atticy (Premium Sales Agents), přes internet (vyplnění
formuláře „booking request form“ nebo pomocí on-line
rezervace na adrese www.superfast.com; placení je
realizováno prostřednictvím kreditní karty) nebo přímo
agenturou FIP (rezervačním servisem).
Přeprava automobilů
Pro přepravu automobilů, kol a karavanů/přívěsů není
možná se slevou. Je nutno zaplatit plnou tarifní cenu.
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Attica
Tratě

Přechodové
stanice k jinému
dopravci FIP
Ancona
Patras

Sousední dopravce

Ancona - Igoumenitsa

Ancona

FS Italiane

Bari - Patras

Bari
Patras

FS Italiane
OSE

Ancona - Patras

Bari - Igoumenitsa
Bari
Všechny provozované vnitrostátní linky provozované společností Blue
Star Ferries v Egejském moři:
Piraeus–Paros–Naxos–Santorini–
Amorgos–Ios–Iraklia–Schinoussa–
Koufonissi–Donoussa–Syros–
Tinos–Mykonos
Piraeus–Rhodes–Kos–Leros–
Patmos–
Kalymnos–Astypalaia–Tilos–
Nisyros–Kastellorizo–Symi–Lipsi
Piraeus–Chios–Mytilene
Piraeus–Heraklion (Crete/Kreta)
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FS Italiane
OSE

FS Italiane
-

BSB (včetně VLB, SBS, URh)
Platnost
jízdních
dokladů FIP
Vlaky s příplatky
Výdej
jízdenek
po
předložení průkazky na
slevu jízdného ve vlaku
(výjimku tvoří možnosti
dané
ustanoveními
bodu 25.4 Pravidel FIP)
Doplatek za použití
vyšší vozové třídy
Přerušení jízdy

Jízdní doklady FIP platí na všech linkách. Na některých
okružních linkách se poskytují slevy.
Žádné příplatky se nevybírají.
Zlevněné jízdenky po předložení průkazky na slevu
jízdného je možné zakoupit buď před nástupem na loď ve
speciálních výdejnách nebo přímo na lodi.

Na lodích je pouze jedna třída.

Cestující se zlevněnou jízdenkou zakoupenou po
předložení průkazky na slevu jízdného může jízdu kdykoliv
přerušit.
Přeprava jízdních kol
Vybírá se plné tarifní přepravné.
Přeprava vozidel na Vybírá se plné přepravné.
trajektech
mezi
Friedrichshafenem
a
Romanshornem
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BSB
Linky
Konstanz-MeersburgFriedrichshafen-Lindau-Bregenz

Konstanz-Meersburg-Überlingen

Kreuzlingen Hafen-KonstanzReichenau-Stein am RheinSchaffhausen

Přechodové stanice
k jinému dopravci FIP
Konstanz
Friedrichshafen
Lindau
Bregenz
Konstanz
Überlingen

Sousední dopravce

Kreuzlingen Hafen
Konstanz
Stein am Rhein

SP (THURBOB)
DB AG, SP (THURBO)
SBB-CFF,SP
(THURBO)
DB AG, SBB-CF
SP(THURBO)

Schaffhausen

DB AG, SP (THURBO)
DB AG
DB AG
ÖBB
DB AG, SP (THURBO)
DB AG

Kreuzlingen Hafen-KonstanzReichenau- Radolfzell

Kreuzlingen Hafen
Konstanz
Radolfzell

SP(THURBO)
DB AG, SP(THURBO)
DB AG

Friedrichshafen-Romanshorn

Friedrichshafen
Romanshorn

DB AG
SBB-CFF, SP(SOB
THURBO)

Lindau-RorschachHafen-ArbonLangenargen-Friedrichshafen

Lindau
Rorschach
Arbon
Langenargen
Friedrichshafen

DB AG
SBB-CFF,SP((RhB),)
SBB-CFF
DB AG
DB AG

RorschachHafen-Horn-ArbonRorschach
Romanshorn-KreuzlingenHafen-Insel Horn
Mainau
Arbon
Romanshorn
KreuzlingenHafen
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SBB-CFF, SP(RHB)
SBB-CFF
SBB-CFF
SBB-CFF,
SP(SOB,THURBO)
SP(THURBO)

SLL
Placení
poplatků
a
příplatků
Orient-Express
Výdej jízdních dokladů
po předložení průkazky
na slevu jízdného
Doplatek za použití
vyšší třídy
Přeprava automobilů

Žádné příplatky se nevybírají. Přístavní poplatky
musí být uhrazeny v plné výši.
V „Orient-Expressu“ jízdní doklady FIP neplatí.
Na lodích nelze zakoupit zlevněné jízdní doklady po
předložení průkazky na slevu jízdného.
Na lodích je pouze jednotná třída.
Na přepravu automobilů, jízdních kol a karavanů se
neposkytují žádné slevy.

Přechodové stanice k jinému
dopravci FIP
Holyhead
Dublin Bay

Sousední
dopravce
ATOC
CIE

Fishguard-Rosslare

Fishguard
Rosslare

ATOC
CIE

Caimryan-Belfast

Caimryan
Belfast

ATOC
NIR

Liverpool-Belfast

Liverpool
Belfast

ATOC
NIR

Linky
Holyhead-Dublin Bay

Jízdenky SLL platí jen na obyčejných trajektech, ne však na vznášedlových
lodích (Hovercraft).
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StL
Placení
příplatků

poplatků

a Přístavní poplatky, jakož i příplatky za kabiny,
lůžka a palubní lehátka musí být uhrazeny v plné
výši.
U nočních linek je povinná rezervace kabiny.
Výdej jízdních dokladů Na palubách lodí nelze zakoupit jízdní doklady po
po předložení průkazky předložení průkazky na slevu jízdného.
na slevu jízdného na
palubě lodi
Doplatek za použití Na lodích je pouze jednotná třída.
vyšší třídy
Linky

Přechodové stanice
k jinému dopravci FIP

Sousední
dopravce

Hoek van Holland-Harwich P.Q.

Harwich P.Q.
Hoek van Holland

ATOC
NS
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Příloha č. 7 - Vzor Mezinárodní průkazky FIP – líc/rub
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Příloha č. 8 – Vzor elektronické jízdenky FIP – líc/rub
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Jízdní výhody OSŽD
Příloha č. 10 - Seznam členů OSŽD
(abecední řazení podle zkratek, sídlo)
AZ

Ázerbajdžánská státní železnice, Baku

BC

Běloruská železnice, Minsk

BDŽ*

Bulharské státní železnice, Sofie

ČD*

České dráhy, Praha

CFM

Železnice Moldovy, Kišiněv

CFR*

Státní organizace rumunských železnic, Bukurešť

EVR

Státní podnik "Estonská železnice", Tallin

GR

Gruzínská železnice, Tbilisi

KRG

Kyrgyzská železnice, Biškek

KZT

Železnice Kazašské republiky, Alma Ata

KZD

Čínské železnice, Pekin

LDZ

Lotyšská železnice, Riga

LG

Litevské železnice, Vilnius

MÁV*

Akciová společnost maďarských státních železnic, Budapešť

MTZ

Mongolská železnice, Ulan - Bator

PKP*

Polské státní dráhy, Varšava

RAI

Železnice Islámské republiky Íran, Theherán

RŽD

Ruské železnice, Moskva

TŽD

Tádžická železnice, Dušanbe

TRK

Železnice Turkmenistánu, Ašchabad

UTI

Státní akciová železniční společnost "Železnice
Uzbekistánu", Taškent

UZ

Ukrajinské železnice, Kijev

VZD

Vietnamské železnice, Hanoi

ZC

Železnice KLDR, Phongjang

ZSSK*

Železnice Slovenské republiky, Bratislava

tyto železnice jsou rovněž členy Sdružení FIP a jejich jízdní doklady lze čerpat pouze na
základě nárokovosti FIP
*
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Příloha č. 11 - Rozsah jízdních výhod OSŽD

Zkr.

Železnice státu
sídlo

KATEGORIE I
zaměstnanec

KATEGORIE II
rod.příslušník

KZD

Čína

1 jízdenka

1 jízdenka

ZC

Korea

1 jízdenka

1 jízdenka

MTZ

Mongolsko

1 jízdenka

1 jízdenka

VZD

Vietnam

1 jízdenka

1 jízdenka

AZ

Ázerbajdžán

1 jízdenka

1 jízdenka

BC

Bělorusko

1 jízdenka

1 jízdenka

EVR

Estonsko

1 jízdenka

1 jízdenka

GR

Gruzie

1 jízdenka

1 jízdenka

KTZ

Kazachstán

1 jízdenka

1 jízdenka

KRG

Kyrgyzstán

1 jízdenka

1 jízdenka

LG

Litva

1 jízdenka

1 jízdenka

LDZ

Lotyšsko

1 jízdenka

1 jízdenka

CFM

Moldávie

1 jízdenka

1 jízdenka

RŽD

Rusko

1 jízdenka

1 jízdenka

TŽD

Tádžigistan

1 jízdenka

1 jízdenka

TRK

Turkmenistán

1 jízdenka

1 jízdenka

UZ

Ukrajina

1 jízdenka

1 jízdenka

UTI

Uzbekistán

1 jízdenka

1 jízdenka

RAI

Íran

1 jízdenka

1 jízdenka

V kalendářním roce lze čerpat pouze jednu jízdenku OSŽD. Pokud byla
v kalendářním roce čerpána jakákoliv jízdenka ze společnosti OSŽD, nelze
v témže kalendářním roce žádat o další jízdenky železnic sdružených v OSŽD.
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Příloha č. 12 - Pohraniční přechodové body OSŽD

z

do

Přechodový bod

Bělorusko

Polsko

Brest Gr.

Polsko

Bruzgi Gr.

Polsko

Czeremcha Gr.

Lotyšsko

Bigosovo Gr.

Litva

Poreche Gr.

Litva

Beniakone Gr.

Litva

Kena Gr.

Rusko

Ezerische Gr.

Rusko

Osinovka Gr.

Rusko

Alesca Gr.

Rusko

Zlynka Gr.

Rusko

Rudnia Gr.

Ukrajina

Goryn Gr.

Ukrajina

Zabolote Gr.

Ukrajina

Horobichi Gr.

Ukrajina

Teriuha Gr.

Ukrajina

Slovechno Gr.

Ukrajina

Kuchurgan Gr.

Ukrajina

Oknica Gr.

Ukrajina

Kriva Gr.

Ukrajina

Larga Gr.

Ukrajina

Volchinec Gr.

Rumunsko

Ungheni Gr.

Rumunsko

Prut Gr.

Ukrajina

Vicsani Gr.

Moldávie

Rumunsko

Berlebash Gr.
Teresva Gr.
Halmeu Gr.
Estonsko

Rusko

Narva Gr.

Rusko

Orava Gr. *
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Lotyšsko

Litva

Polsko

Rusko

Ukrajina

Kazachstán

Lotyšsko

Valga Gr.

Litva

Joniskis Gr.*

Litva

Kurcums Gr.

Rusko

Karsava Gr.

Rusko

Posin Gr.

Polsko

Mockava Gr.

Rusko

Pagegiai Gr.

Rusko

Kybartai Gr.

Rusko

Braniewo Gr.

Ukrajina

Medyka Gr.

Ukrajina

Hrebenne Gr.

Ukrajina

Jagodoin Gr.

Ukrajina

Izov Gr.*

Ukrajina

Starzhava Gr.

Ukrajina

Žernovo Gr.

Ukrajina

Krasnuj Hutor Gr.

Ukrajina

Kvashino Gr.

Ukrajina

Gukovo Gr.

Ukrajina

Topoli Gr.

Finsko

Vainikkala Gr., t.č. jen vlaky s GP

KLDR

Tumangan Gr.

Mongolsko

Ereenzaw Gr.

Mongolsko

Naushki Gr.

Slovensko

Chop Gr.

Maďarsko

Záhony Gr.

Uzbekistán

Sary-Agatsh Gr.

Uzbekistán

Oazis Gr.

Kyrgyzstán

Lugovaja Gr.

Čína

Drujba Gr.

Rusko

Mandschuria Gr.

Rusko

Ileck Gr.

Rusko

Lokot Gr.

Rusko

Petropavlovsk Gr.

Rusko

Tobol Gr.
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Rusko

Ozinki Gr.

Rusko

Aksaraiskaia Gr.

* Pohraniční bod zveřejněný v relacích Tarifu východ-západ (TR 18), ale není
zapracován do UNIPOK.
Zeleně označený pohraniční bod je v GVD 2012/2013 prokazatelně funkční v zař.
UNIPOK a je t.č. provozován (ověřeno dle JŘ).
Pohraniční body označené šedou barvou nelze z dostupných zdrojů ověřit (ČD na
nich negarantují aktuální provoz), žadatel si v těchto případech informace zjišťuje
sám a nechává si jízdní doklady OSŽD vystavit zcela na své vlastní riziko.
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Příloha č. 13 – neobsazeno
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Příloha č. 14 - Vzor jednorázové volné jízdenky OSŽD

90

Jízdní výhody dle části čtvrté
Příloha č. 15 - Seznam železnic dle Části Čtvrté
(abecední řazení podle zkratek, sídlo)

CFS

Syrské železnice, Alep

IR

Izraelské železnice, Izrael

ONCFM

Národní úřad Marockých železnic, Rabat

SNTF

Alžírské železnice, Alger

TCDD

Turecké státní dráhy, Ankara
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Příloha č. 16 - Mapa železniční sítě Sýrie
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Příloha č. 17 - Mapa železniční sítě Turecka
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Příloha č. 18 - Neobsazeno

94

Příloha č. 19 – Neobsazeno
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Příloha č. 20. – Vzor žádanky o průkazku FIP
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Příloha č. 21 - Dtto o jízdenku FIP
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Příloha č. 22 - Dtto o jednorázovou jízdenku OSŽD (některou další
železnici)
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