
Informace pro cestující využívající službu Rail&Fly 

 České aerolinie a  Deutsche Bahn 

České aerolinie ve spolupráci s Deutsche Bahn (dále jen „DB“) nabízejí službu Rail&Fly, pro cesty na/z železniční stanice sítě DB z/na 

letiště ve Frankfurtu (FRA), Hamburku (HAM) nebo Düsseldorfu (DUS) ve spojení s mezinárodním letem operovaným Českými 

aeroliniemi. 

 

Kde nakoupit 
Letenku se službou Rail&Fly si můžete zakoupit v síti kanceláří Českých aerolinií včetně přepážek na Letišti Václava Havla Praha, 
prostřednictvím Kontaktního centra Českých aerolinií nebo v síti cestovních kanceláří a agentur prodávajících letenky. Službu Rail&Fly 
lze objednat a zakoupit pouze současně s letenkou, nelze ji dokoupit samostatně. Cena letenky zahrnuje všechny poplatky a taxy i cenu 
jízdného v rámci produktu Rail&Fly. 
Pozor! Službu Rail&Fly nelze dokoupit po vystavení letenky.  

 

Platnost jízdenky Rail&Fly 

 Jízdenka Rail&Fly je pro železniční přepravu platná v den odletu z Německa a předcházející den, respektive v den příletu do 

Německa a následující den. Cestující musí použít přímé trasy, zajížďky nejsou povoleny. 

 Jízdenka Rail&Fly je pro železniční přepravu platná v následujících přepravních třídách vlaků sítě DB na území Německa pro 

cestu na/z letiště, jako součást mezinárodní letecké přepravy: 

a) Vlaky třídy ICE: ICE; TGV a Railjet (ICE Sprinter za příplatek) 

b) Vlaky třídy B:    IC, EC, D; noční vlaky (D-Nacht, EN a CNL) za příplatek 

c) Vlaky třídy C: IRE, RE, RB, S-Bahn 

Poznámka: 

 Jízda vlaky třídy ICE Sprinter je podmíněna rezervací a dále se na cestující vztahuje povinnost uhradit příplatek v odpovídající 

výši (včetně rezervačního poplatku). Rezervaci jízdenek a úhradu příplatků lze provést pouze prostřednictvím webových 

stránek www.bahn.de, v kancelářích Reisecentrum DB nebo agentur DB (DB Travel Centre nebo DB Agent), (dále cen 

„Reisecentrum DB“). Noční vlaky jsou povinně místenkové. Cestující si musí předem rezervovat místo, a to buď v 

sedadlovém, lehátkovém nebo lůžkovém voze prostřednictvím www.bahn.de nebo Reisecentra DB. Možnost rezervace je 

podmíněna aktuální nabídkou volných míst a uhrazením příslušného příplatku. 

 Cestujícím doporučujeme, aby si místo rezervovali pro každou cestu. Na cestující se vztahuje povinnost uhradit příslušné 

rezervační poplatky DB za všechna rezervovaná místa. Rezervace je možné provést pouze prostřednictvím www.bahn.de 

nebo Reisecentra DB. 

 

Letiště Železniční stanice Spojení 

Düsseldorf Düsseldorf Flughafen Přímý vlak ICE/IC, Regional express, S-Bahn linka S11 

Frankfurt/M. Frankfurt/M. Flughafen Přímý vlak ICE/IC, S-Bahn linky S8 a S9 

Hamburg Hamburg Flughafen S-Bahn linka 1 

 
 Jízdenka Rail&Fly není platná: 

a) V autovlacích (AutoZug), ve speciálních výletních a charterových vlacích a vlacích Thalys 

b) Na železničních tratích mimo Německo a trajektech 

c) Pro cesty na tratích asociace přepravců (s výchozí nebo cílovou stanicí v místě platnosti tarifů asociace přepravců), s výjimkou 

spojení definovaných v tabulce výše. 

 

Přepravní třída 

Přepravní třída v rámci jízdenky Rail&Fly odpovídá přepravní třídě letenky Českých aerolinií (letenka ve třídě Business = 1. třída ve vlaku 

DB; letenka ve třídě Economy = 2. třída). 

 

Vlakové spojení z/na letiště 

Časy odjezdů vlaků uvedené na cestovních dokumentech jsou fiktivní. Pro zjištění přesného času odjezdu vlaků v den cesty navštivte 

webové stránky www.bahn.de, nebo kontaktujte Reisecentrum DB. 

Pro cestu na letiště si zvolte takový vlakový spoj, který vás na letiště dopraví minimálně 2 hodiny před plánovaným odletem. 

Při plánování cesty na letiště berte v úvahu, že mohou nastat výluky. České aerolinie nenesou odpovědnost za zmeškané lety v 

důsledku pozdního příjezdu na letiště. 
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Doklady potřebné pro cestu vlakem 

 Jízdenka Rail&Fly (musí být vytištěna před nástupem do vlaku)

 Itinerář elektronické letenky (vystavený Českými aeroliniemi / agentem)

 Průkaz totožnosti a/nebo pas
 

Vyzvednutí jízdenky Rail&Fly 

Existují dvě možnosti, jak si jízdenku Rail&Fly vyzvednout. V době kratší než 72 hodin do začátku platnosti jízdenky Rail&Fly pro každou 

jednotlivou cestu si můžete: 

 Jízdenku vytisknout na internetu – tuto možnost doporučujeme

 Jízdenku vyzvednout v prodejním automatu DB na nádraží. Detaily ohledně způsobů vyzvednutí jízdenky jsou uvedeny v 

následujících odstavcích

Pro zpáteční cestu můžete zvolit jiný způsob vyzvednutí jízdenky. Jakmile si jízdenku pro danou cestu vytisknete, bude druhá 

z možností zablokována, vzhledem k tomu, že není povoleno následně měnit typ jízdenky. 

 

Tisk jízdenek Rail&Fly z internetu 

Postupujte, prosím, následujícím způsobem: 

 Do internetového vyhledavače zadejte adresu: www.accesrail.com/checkin

 Zadejte své jméno a číslo letenky („064“ a 10 číslic) nebo rezervační kód (6-místný kód) – obojí najdete na itineráři 

elektronické letenky

 Zkontrolujte data cesty

 Vyberte, zda chcete jízdenku Rail&Fly zaslat na svou e-mailovou adresu (a vytisknout si ji později) nebo ji otevřít v novém 

okně internetového vyhledavače (pro okamžitý tisk)

 Vytiskněte jízdenku
 

Nesprávná data cesty / ztráta jízdenky Rail&Fly vytištěné z internetu 

V případě chybně uvedeného data cesty na jízdence Rail&Fly kontaktujte svého agenta nebo České aerolinie – podle toho, kde jste 

jízdenku koupili. Manuální převystavení jízdenky Reisecentrem DB není možné. 

V případě ztráty jízdenky se můžete vrátit na webové stránky společnosti AccesRail a jízdenku si znovu vytisknout. 
 

Vyzvednutí jízdenky Rail&Fly v prodejním automatu DB na nádraží 
Upozorňujeme, že jízdenku lze v prodejním automatu DB vytisknout pouze jednou! 

Postupujte, prosím, následujícím způsobem: 

- Zvolte preferovaný jazyk komunikace 

- Postupujte podle instrukcí pro „Všechny možnost – tisk jízdenky“ a zvolte možnost „Rail&Fly“ 

- Pro ověření totožnosti zadejte „Pickup Number“, uvedené na itineráři elektronické letenky 

- Pokud jste si službu Rail&Fly objednali pro obě cesty, budete mít na itineráři elektronické letenky dvě čísla „Pickup Number“ 

(pro každého cestujícího kromě dětí) – pro každou z cest jedno. 

Jízdenku Rail&Fly si překontrolujte ještě před nástupem do vlaku. Druhé „Pickup Number“ použijte pro vyzvednutí jízdenky Rail&Fly pro 

zpáteční cestu ještě předtím, než se na zpáteční cestu vydáte. 

 

Nesprávná data cesty / ztráta jízdenky Rail&Fly vytištěné v prodejním automatu DB na nádraží 

Pokud jste změnili rezervaci a vytištěná jízdenka Rail&Fly obsahuje data ze staré rezervace, musíte kontaktovat nejbližší Reisecentrum 

DB a ukázat jim nový itinerář elektronické letenky spolu s vytištěnou jízdenkou Rail&Fly. DB dá na vytištěnou jízdenku poznámku o 

aktualizaci platnosti. 

Pokud ztratíte jízdenku Rail&Fly vytištěnou v prodejním automatu DB, nemáte nárok na její náhradu. 
 

Technické problémy a komplikace 

V případě technických problémů a komplikací kontaktujte pracovníka DB. Pokud ani ten problém nevyřeší, nastupte do vlaku a sdělte 

průvodčí/mu detaily své rezervace (letecká společnost, Pickup Number), aby mohl/a vystavit náhradní jízdenku. S tou pak neprodleně 

kontaktujte agenta nebo prodejní místo Českých aerolinií, kde jste jízdenku Rail&Fly původně zakoupili. 

 

Nevyužité jízdenky Rail&Fly 

Jakmile si jízdenku Rail&Fly zarezervujete, nebo vytisknete, můžete rezervaci měnit, nebo jízdenku vrátit pouze za přesně 

specifikovaných okolností, které se mění v závislosti na podmínkách pro daný tarif. Vždy kontaktujte agenturu nebo prodejní místo 

Českých aerolinií, kde jste jízdenku Rail&Fly zakoupili. Prodejní místo bude pro změnu rezervace nebo vrácení jízdného potřebovat 

původní jízdenku Rail&Fly. 

 
Pro další informace kontaktujte kancelář Českých aerolinií, kontaktní centrum Českých aerolinií nebo svého agenta. 
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