
Interrail Pass 
průvodce k síťové jízdence 

Při tvorbě této papírové síťové jízdenky jsme věnovali maximální úsilí tomu, aby 
všechny informace byly správné a aktuální. Tyto informace se ale mohou změnit 
bez předchozího upozornění a nelze tak zaručit jejich přesnost a úplnost.

Držitelé síťové jízdenky Mobile Pass mohou najít příslušnou uživatelskou příručku 
pomocí aplikace klepnutím na ikonu „Více“ v Centru nápovědy.

Go one stop further.
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Stáhni si Aplikace
Rail Planner
Naplánuj si své vysněné trasy a 
zaznamenej všechny své cesty do My 
Trip. Prohlédni si svůj denní itinerář, získej 
statistiky své cesty a podívej se na celou 
trasu na mapě, kterou si můžeš ponechat 
jako vzpomínku nebo ji sdílet s ostatními.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eurail.railplanner
https://apps.apple.com/gb/app/rail-planner-eurail-interrail/id579547877


Stručné pokyny pro začátek

Před nástupem zapiš detaily cesty do části My Trip na obalu 
síťové jízdenky nebo do aplikace Rail Planner. Výběr záleží na 
tobě, ale po započetí cesty ho nelze měnit.

Pokud ti dojde místo, můžeš si stáhnout další řádky na interrail.
eu/en/info.

Při kontrole jízdních dokladů můžeš být vlakovým personálem 
požádán o prokázání se tímto pasem a cestovním pasem (nebo 
občanským průkazem). V případě, že zaznamenáváš detaily své 
cesty do aplikace Rail Planner, ukaž svůj mobilní telefon.

K vyplnění data do cestovního kalendáře nebo cest do oddílu 
My trip vždy používej nesmazatelnou propisku (ne tužku). Po 
zapsání data cesty do cestovního kalendáře ho již nelze změnit.

Před první cestou dne si zaznamenej do cestovního kalendáře 
datum (pouze Flexi Pass). Cestovní kalendář je vytištěn na tvé 
síťové jízdence, která je připojena k obalu. 

1.

2.

3.

4.

https://www.interrail.eu/en/info
https://www.interrail.eu/en/info


Platnost síťové jízdenky Interrail Pass
Síťové jízdenky Interrail se rozdělují podle zemí, kde jsou platné, 
podle typu a délky své platnosti. Můžeš podniknout i cestu, která 
není zcela pokrytá platností tvé síťové jízdenky. Na tuto část 
cesty si ale musíš koupit standardní jízdenku.  

Cestu můžeš zahájit kdykoliv po 0:00 hod. prvního dne platnosti 
a poslední úsek cesty musíš dokončit do půlnoci (24:00 hod.) 
posledního dne platnosti. Stejně tak i u jízdenek Flexi Pass se dny 
platnosti počítají od půlnoci do půlnoci. 

Flexi Pass 

Flexi Pass ti umožní cestovat určitý počet dnů v rámci pevně 
stanoveného období platnosti. Např. síťová jízdenka 5 dnů 
během 1 měsíce platí na 5 dní cesty během platnosti jednoho 
měsíce. O tom, které dny budou tvé cestovní dny, rozhodneš 
tak, že je zapíšeš do cestovního kalendáře. Bližší informace 
o cestovních dnech a cestovním kalendáři zobrazíš kliknutím 
sem. 

Continuous Pass

Síťová jízdenka Continuous Pass umožňuje v rámci pevně 
stanoveného období platnosti (např. 1 měsíc) cestovat tak často, 
jak jen chceš. Začátek a konec platnosti této jízdenky je uveden 
v levém horním rohu tvé jízdenky, která je připevněna k obálce.

1. a 2. třída

Tvoje síťová jízdenka Interrail Pass platí pro třídu, která je 
uvedena na jízdence. Síťové jízdenky 1. třídy platí i ve vozech 
2. třídy, ale síťové jízdenky 2. třídy ve vozech 1. třídy neplatí. 
Cestující se síťovou jízdenkou pro 1. třídu, kteří se přepravují ve 
voze 2. třídy, nemají na vrácení peněz nárok. 



Typy síťové jízdenky Interrail Pass
Global Pass

Síťová jízdenka Global Pass platí u všech společností zapojených 
do naší sítě dopravců. Můžeš ji také použít k cestě ze své 
domovské země a zpět, takže svoji cestu na síťovou jízdenku 
Interrail Pass můžeš zahájit přímo v některé z místních stanic. 
Kliknutím sem zobrazíš bližší informace o cestování ve tvé 
domovské zemi.

One Country Pass 

Síťové jízdenky One Country Pass platí pro cestování vlakem 
v rámci jedné země (nebo v některých případech skupiny zemí). 
Dále si můžeš přečíst, se kterými železničními společnostmi 
můžeš cestovat v zemích, kde platí tvá síťová jízdenka Interrail 
Pass.

Země, ve kterých platí síťová jízdenka Global Pass 



SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

ŽFBH + ŽRS

BDŽ

ŽPCG

ČD + RegioJet + LeoExpress

HŽ

DSB + Arriva + NT

Elron

VR

SNCF + Thalys* + Eurostar* 

IÉ + NIR

Trenitalia 

PV

“LTG Link

CFL

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

DB + Thalys* + soukromí dopravci (viz diebefoerderer.de)

NS + Thalys*

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

PKP + PR + KD + SKMT

CP

ÖBB + Westbahn + MICOTRA-line (mezi Villachem a 

Tarvisiem)** + ROeEE/Raaberbahn**

TRAINOSE + Attica Group

CFR

ZRSM

ZSSK + Leo Express + Regiojet

SŽ

RENFE + FEVE

SV

SJ

SBB/CFF/FFS + BLS

TCDD

ATOC + Eurostar*

Belgie

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Černá Hora

Česká republika

Chorvatsko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie (vč. Monaka)

Irsko

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Maďarsko

Německo

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko (vč. Lichtenštejnska)

Řecko

Rumunsko

Severní Makedonie

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Srbsko

Švédsko

Švýcarsko

Turecko

Velká Británie

Síť dopravců síťové jízdenky Interrail Pass
Zapojené společnosti 

V níže uvedeném seznamu najdeš všechny společnosti, kterou 
jsou zapojené do sítě Interrail. Úplný seznam zapojených 
společností najdeš také v aplikaci Rail Planner.

* Síťová jízdenka musí platit v zemi odjezdu i zemi příjezdu, jinak nemůžeš s těmito 
společnostmi cestovat.
** Platné pouze pro domácí část linky.



Jak používat síťovou jízdenku Interrail Pass

Z čeho se skládá síťová jízdenka Interrail Pass?

Síťová jízdenka Interrail Pass se skládá z obálky a jízdenky, která 
je připojená k vnitřní části obálky.

Pozor:  Za žádných okolností neodděluj síťovou jízdenku od 
obálky, protože samostatně neplatí!

Jakmile dostaneš svůj InterRail Pass, pečlivě si zkontroluj všechny 
údaje, zejména jméno, číslo cestovního pasu nebo dokladu 
totožnosti a dobu platnosti. Pokud objevíš chybu, obrať se na 
provozovnu, kde ti síťovou jízdenku prodali, a nech si ji vyměnit.

Jaké cestovní doklady musím mít?

Kromě síťové jízdenky Interrail Pass budeš na cestách 
samozřejmě potřebovat platný cestovní pas nebo právně 
rovnocenný doklad totožnosti (ne fotokopii). Průvodčí je při 
kontrole síťové jízdenky Interrail Pass může chtít vidět, a proto je 
měj vždycky u sebe. Tvůj Interrail Pass není platný bez dokladu 
totožnosti, který jsi použil při nákupu.

Obálka síťové jízdenky (Pass Cover)

Síťová jízdenka Interrail Pass je pomocí sponky připevněná 
k vnitřní části obálky. Obálka chrání jízdenku a obsahuje důležitý 
oddíl Moje cesta (My Trip).



Moje cesta (My Trip)

Než nastoupíš do dalšího vlaku, autobusu nebo trajektu, musíš 
údaje o cestě vyplnit do oddílu Moje cesta. Nejdříve je ovšem 
třeba se rozhodnout, kam chceš cesty zaznamenávat! Údaje 
o cestách můžeš zapisovat do obálky síťové jízdenky, nebo do 
aplikace Rail Planner (vyber možnost, která ti nejvíce vyhovuje). 
Své rozhodnutí zaznamenej pomocí zaškrtávacího políčka na 
obálce síťové jízdenky:

 
Po zahájení cestování toto rozhodnutí již nelze změnit. 
Samozřejmě není nutné zaznamenávat cesty, které nerealizuješ 
na Interrail Pass.  
 

My Trip - Pass Cover

Zapiš den, měsíc a čas 
odjezdu do sekce My Trip obálky síťové jízdenky. 

Zaznamenej počáteční a koncovou stanici 
tvé cesty (pokud možno, v místním jazyce). 

Uveď, jaký druh přepravy 
použiješ (vlak, autobus nebo trajekt). 

Kontrolní oblast slouží pouze průvodčím -  
při kontrole síťové jízdenky ji mohou orazítkovat. 

1

2

3

4

My Trip in this Pass Cover

My Trip in the Rail Planner app

What option suits you best? I will record all my journeys in: 
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Moje cesta – Aplikace Rail Planner 

Začít je snadné:

1. Stáhni si aplikaci Rail Planner, jdi na My Tripa vytvořit novou 
cestu.

2. Propoj svou síťovou jízdenku se svou cestou  zadáním 
některých údajů (např. počáteční datum a číslo obalu síťové 
jízdenky) z tvé papírové síťové jízdenky.

Cestování ve skupině Pokud spolu cestujete celou dobu, můžete 
přidat všechny skupinové jízdenky do jednoho zařízení, stačí 
opakovat kroky 1 a 2 a vytvořit cestu pro každou síťovou jízdenku.



3. Úsek cesty jednoduše zaznamenáš tak, že vyhledáš svůj vlak v 
plánovači a potom ho uložíš do své cesty. Své plánované cesty 
můžeš přidávat, upravovat a odstraňovat až do nástupu do 
vlaku. Pokud se ti nepodařilo daný úsek cesty najít, můžeš přidat 
detaily manuálně. 

4. Při kontrole jízdních dokladů stačí ukázat uložené úseky 
cesty v oddíle My Trip společně s papírovou síťovou jízdenkou a 
průkazem totožnosti.
 

Ať už údaje zapisujete do obálky síťové jízdenky nebo do aplikace 
Rail Planner, vytvoříte si na svoje cestování osobní památku, 
která bude uchována v oddílu Moje cesta (My Trip).  
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Cestovní kalendář 

Cestuješ-li na síťovou jízdenku Flexi Pass, můžeš během celkové 
platnosti jízdenky využít určitý počet cestovních dnů. Během 
cestovního dne můžeš od půlnoci do půlnoci ujet libovolnou 
vzdálenost a použít libovolný počet spojů, ale musíš dávat pozor, 
aby se na vlaky, autobusy nebo trajekty, kterými hodláš cestovat, 
nevztahovala povinnost rezervovat si místenku.

Cestovní kalendář na jízdence slouží k záznamu využitých 
cestovních dnů. To je důležité, protože síťová jízdenka Flexi 
Pass totiž neplatí, pokud cestuješ v den, který není v cestovním 
kalendáři označen.

Cestovní kalendář má pro každý cestovní den políčko pro den 
a měsíc. Dny i měsíce musí být zaznamenané jako dvě číslice (to 
znamená, že 7. května zapíšeš jako 07/05, a to v tomhle pořadí). 
Cestovní kalendář je vhodné vyplňovat těsně před cestou, 
protože u zapsaných záznamů už nelze dělat změny. Datum 
stačí zapsat vždycky před první jízdou v daný den.

Jakmile cestovní den do cestovního kalendáře zapíšeš, už 
ho nejde změnit. Když to uděláš, může to být považováno za 
podvod. Proto musíš zápis provádět pomocí modré nebo černé 
nesmazatelné propisky a nemůžeš používat tužku. Když uděláš 
při zápisu chybu, budeš muset správné datum uvést do nového 
pole, takže přijdeš o jeden cestovní den.



Cestování v zemi tvého bydliště

Země tvého bydliště je země, ve které žiješ nebo kde jsi 
občanem. Bude vytištěná v pravém horním rohu tvé síťové 
jízdenky. Obecně nemůžeš síťové jízdenky Interrail Pass používat 
k cestování v zemi svého bydliště. Ovšem síťová jízdenka Interrail 
Global Pass ti tam umožní absolvovat dvě cesty, pokud se země 
podílí na programu Interrail. U všech zemí uvedených zde se má 
za to, že se podílejí na programu Interrail. 

Tyto dvě cesty jsou označené jako „Outbound journey“ a 
„Inbound journey“. 
 
Cestu na vycestování ze země svého bydliště (Outbound 
journey) můžeš využít k cestě z libovolného místa ve své zemi na 
hranice, letiště nebo do přístavu.

Cestu na návrat zpět (Inbound journey) můžeš využít k cestě 
z hranic, letiště nebo přístavu zpět do cílového místa v zemi 
svého bydliště.
 
Svůj výlet nemusíš zahájit cestou na vycestování ze země. Je to 
na tobě. Můžeš použít víc vlaků, pokud všechny úseky tvé cesty 
proběhnou v rámci jednoho cestovního dne. Jestli cestuješ 
nočním vlakem, platí zvláštní pravidla, která jsou uvedena zde.

Cestování v zemi tvého bydliště 

1. Do určeného prostoru oddílu Moje cesta na obálce síťové 
jízdenky zaznamenej datum odjezdu/příjezdu, a to i v případě, 
že zaznamenáváš své cesty do aplikace Rail Planner. Pokud tyto 
cesty nevyužiješ, můžeš ponechat pole prázdné. 

Outbound Journey

Inbound Journey

Day         Month

Day         Month



2. Zaznamenej údaje o své cestě do oddílu Moje cesta.
Jako vždy dbej na to, aby byly v oddílu Moje cesta zapsané 
všechny jednotlivé vlaky, kterými cestuješ. 
 

3. Máš Flexi Pass? Zapiš na papírovou jízdenku příslušné datum. 
Pokud máš síťovou jízdenku Flexi Pass, budeš muset vyčerpat 
jeden cestovní den, který zapíšeš do cestovního kalendáře.  

 

Jak ušetřit cestovní den v nočních spojích

Když cestuješ na síťovou jízdenku Flexi Pass v noci a nemusíš po 
půlnoci přesedat na jiný vlak, vyčerpáš pouze jediný cestovní 
den: den odjezdu. Nezapomeň ale, že datum odjezdu i datum 
příjezdu musí spadat do celkové doby platnosti síťové jízdenky. 
Toto pravidlo se vztahuje také na noční trajekty, které tvoje síťová 
jízdenka v plném rozsahu pokrývá. 

Příklad: nastoupíš na noční vlak, který odjíždí 11. srpna v 18:10 a do 
cílové stanice přijíždí v 02:15 ráno. Pak do cestovního kalendáře 
stačí zadat datum 11. srpna. I když jsi po půlnoci ještě ve vlaku, 
nemusíš si zapisovat další cestovní den, pokud po půlnoci 
nepřestupuješ do dalšího vlaku. 

Stejné pravidlo se vztahuje i na ty případy, kdy využíváš cestu 
na vycestování ze země svého bydliště nebo cestu na návrat 
do země, pokud oba tyto dny cesty spadají do celkové platnosti 
síťové jízdenky. Den odjezdu zapiš do cestovního kalendáře i do 
pole pro cestu na vycestování ze země tvého bydliště nebo 
cestu na návrat zpátky (podle okolností).  

Představ si například, že 2. července zahájíš cestu na síťovou 
jízdenku Interrail Pass nočním vlakem z německého Düsseldorfu 
(za předpokladu, že Německo je tvým bydlištěm) do rakouské 
Vídně. Odjezd připadá na 20:54 a plánovaný příjezd je v 8:11 dne 
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3. července. V takovém případě zapíšeš datum 2. července do 
cestovního kalendáře i do pole pro cestu na vycestování ze 
země (Outbound journay). 

Výměna síťových jízdenek Interrail Pass

Síťovou jízdenku Interrail Pass můžeš vyměnit jenom v případě, 
že obsahuje nesprávné informace kvůli chybě v místě prodeje. 
Výměna musí proběhnout ve stejné provozovně, kde byla síťová 
jízdenka koupená. Síťové jízdenky, u kterých došlo k poškození, 
ztrátě či odcizení, nemůžeš vyměnit. Za jízdenky nakoupené za 
účelem nahrazení ztracené nebo odcizené síťové jízdenky se 
náhrada neposkytuje. 

Zneužití síťové jízdenky Interrail Pass

Pokud se nebudeš řídit zásadami uvedenými v tomto průvodci 
k síťové jízdence, může se stát, že síťová jízdenka bude pro cestu 
neplatná. Pokud budeš cestovat s neplatnou síťovou jízdenkou 
Interrail Pass, může ti být v závislosti na pravidlech příslušného 
železničního dopravce nebo trajektové společnosti uložena 
pokuta, úhrada plné ceny jízdenky, nebo obojí.   
 
Pracovníci železniční nebo trajektové společnosti jsou oprávněni 
síťovou jízdenku zabavit v těchto případech: 
 
• jedná se o padělek nebo kopii, 
• síťovou jízdenku používá jiná osoba, než pro kterou byla vystavena, 
• údaje na síťové jízdence byly ručně upraveny, 
• síťová jízdenka byla použita mimo dobu platnosti, 
• síťová jízdenka byla použita bez cestovního pasu nebo jiného 

rovnocenného právně způsobilého dokladu totožnosti (nesmí 
být kopie). 

 
V těchto případech se předpokládá, že se držitel síťové jízdenky 
pokusil o podvod vůči společnosti Eurail B.V. a dopravci, 
se kterým právě cestuje. Tato skutečnost bude oznámena 
příslušným státním orgánům, které určí výši pokuty. Zabavené 
síťové jízdenky Interrail Pass nebudou v žádném případě vráceny 
ani nahrazeny. 
 
Bližší informace o podmínkách použití síťové jízdenky Interrail 
Pass (které mimo jiné zahrnují: zásady týkající se zrušení, vracení 
peněz a náhrad, právní ustanovení) jsou uvedeny na webu: 
interrail.eu.

https://www.interrail.eu/en/terms-conditions/interrail-pass-conditions-of-use


Místenky
Síťové jízdenky Interrail jsou přijímány ve většině vlaků po celé 
Evropě, ovšem některé železniční společnosti vyžadují ve svých 
vlacích rezervaci místenek předem, což obnáší uhrazení dalších 
poplatků, na které se síťová jízdenka nevztahuje. Místenka 
zaručuje sedadlo (nebo lůžko) a může zahrnovat také další 
služby, jako např. občerstvení a nápoje či bezplatnou Wi-Fi, které 
vaši cestu zpříjemní. 
 
Vlakové služby, které vyžadují rezervaci místenek předem, 
zahrnují mimo jiné: 
 
• sedadla ve většině vysokorychlostních spojů (např. SNCF TGV, 

Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar),  
• noční ubytovací služby v nočních spojích, tj. lehátka a lůžka, 
• panoramatické vozy, které jsou k dispozici na některých 

vyhlídkových železničních spojích. 
 
U trajektů musí držitelé síťové jízdenky Interrail Pass rezervovat 
předem a zaplatit následující služby: 
 
• použití kabin, lůžek a sklápěcích sedadel, 
• sezónní příplatky od června do září na trajektových linkách 

provozovaných společností Attica Group (Superfast Ferries a 
Blue Star Ferries), 

• Palivové poplatky 
• použití určitých lodí. 
 
O sedadla, na která se vztahuje povinnost rezervace místenky, 
může být zejména během letních měsíců (konkrétně červenec/
srpen) velký zájem, proto doporučujeme sedadla rezervovat 
s dostatečným předstihem. Pokud máš síťovou jízdenku do 
1. třídy a sedadla jsou v ní vyprodaná, můžeš si rezervovat 
sedadlo ve 2. třídě, pokud je k dispozici. U vysokorychlostních 
vlaků v Německu, Rakousku a Švýcarsku obvykle nebývá 
místenka povinná. 



Plánovač v aplikaci Rail Planner ti ukáže, jestli se na spoj 
vztahuje povinnost rezervace místenky. Rezervaci můžeš provést 
na nádraží, u prodejce nebo na internetu. Rezervace do Itálie 
a Francie a také na některé mezinárodní vlakové spoje (včetně 
Eurostar a Thalys) můžeš také rezervovat prostřednictvím 
aplikace Rail Planner. Bližší informace o rezervacích a kde je 
provádět najdeš na webu interrail.eu/en/reservations. 
 
Tip:  V aplikaci Rail Planner můžeš při plánování cesty vybrat 
možnost „No reservation needed“ (Bez nutnosti rezervace). 
Možná strávíš na cestě delší dobu a budeš muset víc 
přestupovat, ale nebudeš muset platit další poplatky za 
rezervaci místenek.

https://interrail.eu/reservations


Výhody síťové jízdenky Interrail Pass a slevy
Síťové jízdenky Interrail Pass umožňují využívat nejen evropskou 
železniční síť, ale po celém kontinentu přinášejí také spoustu 
dalších výhod a slev, díky kterým si cestování užiješ ještě víc. 
Jedná se například o slevy na městské karty, projížďky lodí, 
ubytování v hotelech a hostelech, vstupné do muzeí, MHD a 
mnoho dalších výhod.

Tyto slevy lze využít v jakýkoliv den v průběhu celkové platnosti 
síťové jízdenky, a to i v případě, že už máš vyčerpané všechny 
cestovní dny. U mezinárodních trajektových linek je nutné 
zkontrolovat, jaké jsou podmínky platnosti jízdenky, neboť se 
mohou u jednotlivých přepravců lišit. Někdy stačí, když síťová 
jízdenka platí ve výchozí nebo cílové zemi.
 
Jak provádět rezervace výhod a slev

Mnoho výhod můžeš získat přímo v příslušné destinaci po 
předložení platné síťové jízdenky Interrail Pass, většina ovšem 
vyžaduje předchozí rezervaci. Před provedením nákupu nebo 
rezervace se podívej na web interrail.eu/en/benefits nebo do 
aplikace Rail Planner, protože u některých výhod může dojít bez 
předchozího upozornění ke změnám. 
 
Tip:  V oddílu Pass Benefits (Výhody síťové jízdenky) aplikace Rail 
Planner najdeš seznam výhod pro jednotlivé země. Vyžaduje-li 
uplatnění výhody rezervaci předem, budou informace uvádět 
také postup rezervace.

Zahrnuté výhody 

Nejkrásnější vyhlídkové trasy
Až 50% sleva nebo jen povinná rezervace místenky

Trajekty
20–50% sleva po celé Evropě

Městské karty
10–50% sleva na turistické karty ve většině velkých měst

Prohlídky a atrakce
Až 50% sleva na atrakce, muzea a prohlídky

Ubytování
10–20% sleva na hotely a hostely po celé Evropě

Občerstvení
10% sleva ve vybraných pobočkách Hard Rock Cafe po celé Evropě

https://interrail.eu/en/interrail-passes/deals
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Nech se inspirovat nebo sdílej svůj 
příběh s jízdenkou Interrail a inspiruj 
tak ostatní!
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