
 
Podmínky pro čerpání slev na skipasy v rámci ČD Ski 2018 

 

Sleva na permanentky v rámci ČD Ski 

Partnerské skiareály zařazené do ČD Ski poskytují pro období od 13. ledna do 2. dubna 2018 

slevu 20% na 1denní skipasy v ČR, 20% slevu na 2denní skipasy v partnerských skiareálech 

na Slovensku, švýcarský skiresort Davos Klosters poskytuje 20% slevu na 2denní nebo 

3denní skipasy po předložení platné jízdenky ČD s cílovou stanicí v blízkosti skiareálu s dnem 

platnosti jízdenky shodným s dnem návštěvy skiareálu. Pro skiareály TMR Jasná a Vysoké 

Tatry platí individuální postup pro čerpání slevy na zvýhodněný skipas Gopass (viz dále).  

 

Partnerské skiareály v ČR  

Partnerské skiareály v ČR poskytují po předložení platné jízdenky ČD v blízkosti skiareálu, s 

dnem platnosti jízdenky  shodným se dnem návštěvy skiareálu, slevu 20 % na jednodenní 

skipas v období od 13. 1. 2018 do 2. 4. 2018.  

Ski areál Harrachov poskytuje v rámci ČD Ski 2018 slevu 20 % na 8hodinový skipas po 

předložení Voucheru ČD Ski Harrachov, který cestující bezplatně získá na pokladně ČD při 

zakoupení jízdenky do Harrachova nebo u průvodčího vlaku do Harrachova (voucher odevzdá 

na pokladně výměnou za zvýhodněný skipas). 

V záložce každého partnerského skiareálu je uvedeno omezení, na které výdejní stanice 

jízdenek se sleva nevztahuje (na jízdenky vydané z některých stanic v blízkosti skiareálu se 

sleva neposkytuje). 

 

Na jízdence uvedený počet osob opravňuje čerpat slevu pro shodný počet zakoupených 

skipasů se slevou 20 %. Pokladník skiareálu zkontroluje platnost jízdenky (den návštěvy 

skiareálu musí být shodný s platností jízdenky ČD), na rubovou stranu jízdenky (příp. 

vytištěné jízdenky z eShopu ČD, na eTicket jízdenky v mobilu se sleva neposkytuje) a označí 

čerpání slevy, příp. počet uplatněných slev na jednu jízdenku (v pokladně skiareálu 

Harrachov odevzdá voucher výměnou za zvýhodněný skipas).  

V samostatných záložkách partnerských skiareálů jsou uvedeny bližší podmínky upravující 

možnost čerpání slevy na skipas v pokladně daného partnerského skiareálu. Z některých 

stanic v těsné blízkosti skiareálů se sleva na jízdenku v rámci ČD Ski neposkytuje (u každého 



partnerského skiareálu jsou vyjmenované výdejní stanice jízdenek, ze kterých se sleva 

neposkytuje).  

Partnerský skiareál poskytne slevu ve výši 20 % na jednodenní skipas cestujícím ČD, kteří 

se prokáží jízdenkou ČD (jednoduchou, zpáteční, skupinovou včetně zlevněných variant 

těchto jízdenek nebo Kilometrickou bankou ČD), platnou v aktuální den s cílovou stanicí v 

blízkosti skiareálu nebo síťovými jízdenkami (skupinová víkendová nebo celodenní jízdenka) 

bez uvedení cílové stanice v době platnosti jízdenky. Po předložení jiných jízdenek (např. 

síťových jízdenek) a průkazů ČD (např. „režijka“) se sleva neposkytuje.  

 

Partnerský skiareál Davos Klosters ve Švýcarsku 

Pro získání slevy 20% na 2denní nebo 3denní skipas ve skiresortu Davos Klosters cestující 

ČD předloží na pokladně Bergbahn Davos Klosters rezervaci (ubytovací příplatek) do 

lůžkového vozu č. 374 nebo 373 ČD (vlaku 50466) s uvedeným datem příjezdu do Sargansu a 

počtem osob. Rezervační příplatek odevzdá na pokladně Bergbahn v Davosu nebo Klosters 

a získá zvýhodněný skipas se slevou 20%. 

 

Partnerské skiareály na Slovensku  

Slovenské partnerské skiareály poskytují pro cestující ČD 20% slevu na dvoudenní skipasy. 

 

Skiareál Ski & Bike Ružomberok – Malinô Brdo poskytuje slevu 20 % na dvoudenní skipas 

po předložení platné mezinárodní jízdenky ČD s cílovou stanicí Ružomberok. Na jízdence 

uvedený počet osob opravňuje čerpat slevu na skipas pro shodný počet zakoupených skipasů 

se slevou 20 %. Místem vydání platné jízdenky musí být mezinárodní pokladna ČD nebo 

jízdenka zakoupená přes eShop ČD (při nákupu zlevněného skipasu v rámci ČD Ski cestující 

musí předložit vytištěnou eTiket jízdenku, na eTicket jízdenky v mobilu se sleva neposkytuje).  

Sleva se neposkytuje na jízdenky vydané na Slovensku!  

 

Skiareály TMR - Jasná a Vysoké Tatry nabízejí slevu 20% na nákup dvoudenního skipasu 

Gopass pouze při nákupu zpáteční jízdenky přes eShop ČD (vč. Včasné jízdenky pro jízdu 

tam a zpět) z ČR s cílovou stanicí Štrba a Poprad (pro lyžování v resortech TMR ve Vysokých 

Tatrách) a nebo Liptovský Mikuláš (pro skiareál TMR Jasná – Chopok).  



Cestující se zakoupením mezinárodní jízdenky ČD s cílovou stanicí Liptovský Mikuláš pro 

uplatnění slevy ve skiareálu TMR Jasná (Chopok) nebo Štrba, a nebo Poprad-Tatry pro 

uplatnění slevy v resortech TMR Vysoké Tatry (Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica) obdrží s 

eTiketem ČD – s elektronickou jízdenkou ČD platné v období od 13. 1. 2018 do 2. 4. 2018 

unikátní alfanumerický kód pro uplatnění slevy na www.gopass.sk.  Zakoupení jízdenek ČD 

se slevovými kódy na Gopass na eshopu ČD je možné od 10. 1. 2018. Sleva se neposkytuje 

na jízdenky vydané na Slovensku!  

 

Cestující ČD následně vstoupí na stránky www.gopass.sk, kde uplatní originální kód k 

nákupu zvýhodněného skipasu v partnerských skiareálů TMR. Unikátní kód si lyžař v rámci 

ČD Ski zaregistruje v e-shopu Gopass, ve svém Gopass kontě v sekci „zľavové centrum“ 

zakoupí on-line zvýhodněný dvoudenní skipas.  Všeobecné odchodní podmínky programu 

Gopass jsou zveřejněny na www.gopass.sk/gopass.cz  

 

Nabídka 1+1 skipas zdarma  

S ČD Ski mají možnost cestující ČD lyžovat ještě výhodněji se skipasem 1+1 zdarma ve 

skiareálech Lipno, Karolinka, Ružomberok a Tanvaldský Špičák od 13. do 28. ledna a od 18. 

března až 2. dubna 2018, který najdou v časopisu SNOW č. 105 a 107 (více na www.skipas-

zdarma.cz ).  

Cestující ČD se musí prokázat platnou – tištěnou (z pokladny ČD, vydanou průvodčím nebo 

eshopu ČD z důvodu kontroly ve skiareálu) jízdenkou ČD pro oba lyžaře. Omezení, na které 

výdejní stanice jízdenek se sleva nevztahuje, jsou uvedeny v záložce partnerského skiareálu. 

Slevu 1+1 skipas zdarma nelze kombinovat s jinými slevami skiareálu ani se slevou 20 % ČD 

Ski. 

 

Změna pravidel v průběhu sezony 2018 vyhrazena s ohledem na operativní opatření proti 

zneužívání  nabídky ČD Ski a ČD Ski skipas 1+1 zdarma. 

 

Kontakt pro dotazy a podněty: KuceraA@gr.cd.cz 
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