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Standard (2. tř.)

Palubní servis
Serwis pokładowy 
On-Board Service
Bordservice

cs / pl / en / de
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Užívejte si cestování 
žlutou linkou

Korzystne ceny biletów
Attractive price deals

Günstige Fahrkartenpreise

Výhodné ceny jízdenek

Wybór dań i napojów
Variety of refreshment

Auswahl an Speisen und Getränken

Výběr jídel i nápojů

Darmowe napoje na pokładzie
Free selected drinks on board

Ausgewählte kostenlose Getränke 
an Bord

Vybrané nápoje na 
palubě zdarma

Możliwość anulowania biletów do 
15 minut przed odjazdem

Free cancellation 15 min in advance

Stornierung bis zu 15 Minuten vor der 
Abfahrt gratis

Storno 15 minut před 
odjezdem zdarma
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Vítejte na palubě
třídy Standard
Witaj na pokładzie klasy Business / Welcome aboard Standard class/ 
Willkommen an Bord der Standard-Klasse

Užijte si svou cestu na trase Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín. Objednejte si něco 
dobrého přes naši aplikaci, využijte RJ Bistro ve voze č. 2 a relaxujte v pohodl-
ných prostorných kupé.

Skorzystaj z czasu spędzonego w podróży na trasie Brno–Přerov–Ostrava–Bo-
humín na rozrywkę i skorzystaj z systemu rozrywki pokładowej, albo zamów 
sobie coś dobrego przez naszą aplikację, bądź skorzystaj z RJ Bistro w wagonie 
nr 2.

Enjoy your journey on the Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín route. Order some-
thing tasty via our app, visit the RJ Bistro in Car 2 and relax in the comfortable 
spacious compartments.

Genießen Sie Ihre Reise auf der Strecke Brno-Přerov-Ostrava-Bohumín mit Hilfe 
des Unterhaltungsportals,  bestellen Sie etwas Leckeres mittels unserer App 
oder nutzen Sie das RJ-Bistro im Wagen Nr. 2.
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Pro zpříjemnění cesty 
na vás čeká:
Aby umilić sobie podróż: 
To make your journey more enjoyable:
Um Ihre Reise angenehmer zu machen, warten auf Sie:

Zdarma
Darmowy 

Free / Gratis

Pramenitá 
voda Rajec
Mineralna woda Rajec 
Rajec spring water
Quellwasser Rajec

Italská káva illy
Włoska kawa illy
Italian coffee illy
Italienischer Kaffee illy

Prostorná kupé 
pro 6 osob
Przestronne przedziały  
dla 6 osób
Spacious compartments 
for 6 people

Geräumige Abteile  
für 6 Personen

Denní tisk, 
časopisy 
a magazíny
Dzienniki, czasopisma 
i magazyny (CS)
Daily newspapers, 
magazines and journals 
(CS)
Tageszeitungen, 
Zeitschriften und Magazine
(CS)

Zábavní portál a Wi-Fi
Portal rozrywkowyi Wi-Fi
Entertainment portal and Wi-Fi
Unterhaltungsportal und Wi-Fi
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RJ bistro ve voze č. 2
RJ Bistro w wagonie nr 2
RJ Bistro in carriage 2
RJ-Bistro im Wagen Nr. 2

Online objednávka pomocí naší aplikace 
ve vozech č. 1 – 5
Zamówienia online przez naszą aplikację w wagonach nr: 1 – 5
Online ordering via our app in carriages 1 – 5
Online-Bestellung mittels unserer App im Wagen Nr. 1 – 5

Obsluha našeho palubního personálu
Obsługę prowadzi personel pokładowy
Service from our onboard staff
Bedienung durch unser Bordpersonal

cs
Cestující bere na vědomí, že poskytnutí inzerovaných nadstandardních služeb, zejména teplých a studených 
nápojů, občerstvení, připojení k Wi-Fi, připojení k zábavnímu portálu, denního tisku, asistence stevarda/ky 
a dalších marketingových bonusů je zcela v dispozici dopravce a cestujícímu uzavřením přepravní smlouvy 
nevzniká nárok na jejich poskytnutí. V případě nedostatečného časového prostoru pro obsluhu nebo při vzni-
ku nepříznivých okolností není tento servis nabízen. Vyjma linky R8 Brno–Bohumín nevzniká nárok na výše 
uvedené služby cestujícím využívajícím spoje Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje 
ODIS dle tarifu ODIS ve spojích kategorie RJ.

pl
Pasażer przyjmuje do wiadomości, że świadczenie oferowanych ponadstandardowych usług, zwłaszcza 
serwowanie ciepłych i zimnych napojów, przekąsek, połączenie Wi-Fi, dostęp do portalu rozrywkowego, 
codziennej prasy, asysta stewarda / stewardessy oraz innych marketingowych korzyści, całkowicie zależy od 
przewoźnika i pasażerowi z tytułu zawartej umowy przewozu nie przysługuje prawo do skorzystania z tych 
usług. W przypadku niewystarczającej ilości czasu dostępnego obsłudze lub w przypadku wystąpienia 
niesprzyjających okoliczności usługi te nie są oferowane. Za wyjątkiem trasy R8 Brno–Bohumin, podróżują-
cym korzystającym ze zintegrowanego systemu transportu kraju morawsko-śląskiego ODIS zgodnie z taryfą 
ODIS w połączeniach kategorii RJ nie przysługuje prawo do wyżej wymienionych usług.

en
The passenger acknowledges the fact that the provision of extra services as advertised, in particular hot 
beverages and cold drinks, snacks, Wi-Fi, entertainment portal, daily newspapers, steward(ess) and other 
marketing bonuses is at the discretion of the carrier. The conclusion by the passenger of the contract of ca-
rriage with the carrier does not include the right to said services. In the event of a lack of time for service, or 
in the event of unexpected circumstances, these services are not offered. Save for the R8 line (Brno–Bohu-
mín) the aforementioned services are not guaranteed to passengers using the connections of the integrated 
public transport system of the Moravian-Silesian Region (ODIS) 
on RJ trains pursuant to the ODIS tariff.

de
Der Reisende erkennt an, dass es dem Beförderer freisteht, inserierte Sonderleistungen wie heiße und kalte 
Getränke, Erfrischungen, WLAN-Zugang, Zugang zum Unterhaltungsportal, Tageszeitungen, Assistenz 
durch Steward/Stewardess und andere Boni im Rahmen des Marketing bereitzustellen und dass dem 
Reisenden durch Abschluss eines Beförderungsvertrages kein Anspruch auf ihre Bereitstellung entsteht. 
Dieser Service ist nicht verfügbar, wenn das Personal ausgelastet ist oder andere ungünstige Umstände ein-
treten. Mit Ausnahme der Linie R8 Brno–Bohumin besteht kein Anspruch auf die oben genannten Dienste 
für Reisende, die die Verbindungen des integrierten Verkehrssystems der Mährisch-Schlesischen Region 
ODIS gemäß dem ODIS-Tarif in Verbindungen der Kategorie RJ nutzen.
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Zdarma
Darmowy 

Free / Gratis

Espresso
30 ml voda, 
8 g káva

30 ml woda, 
8 g kawa

30 ml water, 
8 g coffee

30 ml Wasser, 
8 g Koffee,

Lungo
espresso

+ 60 ml voda, 
možnost přidat 
mléko

+ 60 ml woda, 
możliwość dodania 
mleka

+ 60 ml water, 
extra milk available

+ 60 ml Wasser, 
Möglichkeit, Milch 
hinzuzufügen

Cappuccino
espresso

+ 110 ml mléko, 
mléčná pěna

+ 110 ml mleko, 
pianka mleczna

+ 110 ml milk, milk 
foam

+ 110 ml Milch, 
Milchschaum

Latte 
macchiato
espresso

+ 200 ml mléko, 
mléčná pěna

+ 200 ml mleko, 
pianka mleczna

+ 200 ml milk, 
milk foam

+ 200 ml Milch, 
Milchschaum

Premiumquality

Italská káva illy
Włoska kawa illy
Italian coffee illy
Italienischer Kaffee illy
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Online občerstvení nelze využít 35 minut před výstupem ve vaší cílové zastávce. Objednávat může 
pouze cestující, jehož cesta trvá déle než 40 minut. / Przekąski i napoje on-line nie można korzystać 
na 35 minut przed wyjściem w miejscu docelowym. zatrzymanie. Zamówienia mogą składać tylko 
pasażerowie, których podróż trwa dłużej niż 40 minut. / Online refreshments cannot be ordered 35 
minutes before your arrival. Only passengers travelling more than 40 minutes may place orders. / Online 
Erfrischung steht nicht zur Verfügung 35 Minuten vor dem Ausstieg in Ihrer Zielstation. Bestellen können 
nur Reisende, deren Fahrt mehr als 40 Minuten dauert.

Przekąski i napoje on-line 
Online refreshments 
Online-Erfrischungen

Online občerstvení

Objednejte si občerstvení
a nápoje z našeho palubního 
menu.
Kompletní nabídku najdete 
v mobilní aplikace RegioJet.

Zamówienie przekąsek i napojów
z naszego menu pokładowego.
Całą ofertę znajdziecie w aplikacji 
mobilnej RegioJet.

Order snacks and drinks from our 
on-board menu.
You can find the snack menu in the 
RegioJet mobile app.

Bestellen Sie Snacks und Getränke 
von unserer Bordkarte. 
Das Snack-Menü finden Sie in der 
RegioJet Handy-App.
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V Alpách levněji 
než v Krkonoších!

• Cena od 29 EUR/osoba s polopenzí 
•  Pilsner Urquell 0,5 l za 2 EUR 

•  Wellness zdarma

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde regiojethotels.cz

RAKOUSKO
Korutany 

Heiligenblut

V našem novém horském hotelu Wallackhaus v rakouských 
Alpách v nadmořské výšce 2304 m n. m. 

V létě na nejvýše položené silnici v Rakousku Grossglockner 
Hochalpenstrasse, v zimě přímo na sjezdovce.
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Palubní menu*
Menu pokładowe* / On-board menu* / Bordmenü*

U palubního personálu
U personelu pokładowego
From our staff
Bei Bordpersonal

V mobilní aplikaci RegioJet
Poprzez aplikację mobilną RegioJet
Via our mobile app RegioJet
In der App RegioJet

Osobně v RJ Bistru ve voze č. 2, podle zvláštního ceníku
Osobiście w RJ Bistro, znajdującym się w wagonie nr 2,
zgodnie z odrębnym cennikiem
In person – at the RJ Bistro in car 2, according to a special price list
Persönlich im RJ Bistro im Wagen Nr. 2,
nach einer speziellen Preisliste

Možnosti objednání občerstvení
Możliwości zamawiania wyżywienia / How to order refreshments / 
Bestellmöglichkeiten von Erfrischung

Dezerty
Dezerty
Desserts
Desserts

Tvarohový koláč 
s kakaovou drobenkou
Sernik z kakaową kruszonką 
Cheesecake with chocolate 
crumble topping
Topfenkuchen mit 
Kakaostreusel

120 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR

Best
seller

* Časový interval pro přijímání objednávek z menu uzpůsoben obsazenosti vozu. / * Częstotliwość 
przyjmowania zamówień z menu jest uzależniony od stopnia zapełnienia wagonu. / * The time of taking 
orders from the menu is based on the occupancy of the car. / * Die Bestellungen aus den Menü werden 
gemäss der Auslastung des Wagens angepasst. 
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Naše hotely 
a penziony

Hotel Vidly
od 438 Kč/osoba s polopenzí

Penzion 
Habánský dům

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ VĚSTONICE

od 550 Kč/osoba

Uprostřed pálavských vinic, 
v ráji pro cyklisty, milovníky vína 
či odpočinku. Ideální místo pro 

poznávání krás jižní Moravy.

od 350 Kč/osoba

Penzion 
Rudník

KRKONOŠE, RUDNÍK

Stylový penzion s unikátní 
hospůdkou v podhůří 

Krkonoš.

Hütte 
Gerlitzen
RAKOUSKO, KORUTANY

od 300 Kč/osoba

Ideální místo pro klidný 
odpočinek mimo civilizaci, 

uprostřed lesů a hor ve 
výšce 1 700 m n. m.  
Přímo u sjezdovky.

V nejkrásnější části Jeseníků mezi 
slavnými lázněmi Karlova Studánka 

a Jeseník. Užijte si nedotčenou 
přírodu Jeseníků a nejčistší vzduch 

ve střední Evropě.

regiojethotels.cz

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde
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Švestkový koláč 
s drobenkou 150 g
Ciasto ze śliwkami i posypką
Plum cake with crumble 
topping
Pflaumenkuchen mit Streusel 

150 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR

New

Tomatová polévka krémová 
italská rajčatová polévka s bazalkou

Kremowa zupa pomidorowa 
Włoska zupa pomidorowa z bazylią

Creamy tomato soup 
Italian tomato soup with basil

Tomatencremesuppe 
Italienische Tomatensuppe mit Basilikum

340 g

Batátový krém 

s kokosovým mlékem 
jemně pikantní polévka ze sladkých 
brambor

Krem ze słodkich ziemniaków 
z mlekiem kokosowym 
pikantna zupa z batatów

Sweet potato cream with 
coconut milk 
slightly spicy sweet potato soup

Süßkartoffelcreme mit 
Kokosmilch 
würzige Süßkartoffelsuppe

340 g

Zupy
Soups
Suppen

Polévky

vegan

39 Kč
 160 EUR

39 Kč
 160 EUR

vegan

chlazené /  chłodzone / 
chilled / gekühlt  
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Pro naše hotely v Rakousku a Česku hledáme aktivní 
páry, které milují hory, přírodu, sport a chtějí žít 

a pracovat na horách. Splňte si svůj sen třeba v našem 
horském hotelu Wallackhaus, který leží přímo na 

sjezdovce, nebo Pitztalhaus na nejvýše položeném 
ledovci v rakouských Alpách.

Chcete pracovat a zároveň
bydlet na horách?

Máme pro vás skvělé 
podmínky:
–  Ubytování a strava zdarma
–  Skipas zdarma (Rakousko)
–   Nástup dle dohody
–  Zaškolíme vás
–   Pracovní doba je nastavená tak, 

abyste měli čas na sebe, 
na lyžování i turistiku

Očekáváme:
–  Znalost jazyků, němčina výhodou 

pro rakouský hotel Wallackhaus
–   Praxi z gastronomie nebo 

pohostinství výhodou
–  Komunikační dovednosti
–  Samostatnost
–   Odolnost vůči stresu
–  Ochotu případně vycestovat 

za hranice
–   Ochotu pracovat a žít v hotelu

Více se dozvíte zde
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59 Kč
 240 EUR

Saláty
Sałatki 
Salads 
Salate

Salát Caesar 
čerstvá zelenina s pečeným kuřecím masem,  
sýrem a zálivkou Caesar

Sałatka Caesar 
umyte chłodzone świeże warzywa  
z pieczonym kurczakiem, serem i sosem Caesar

Caesar salad 
fresh vegetables with roasted chicken,  
cheese and Caesar dressing

Caesarsalat 
frisches Gemüse mit gebratenem Huhn,  
Käse und Caesar Dressing

210 g 1   3   4   7   8   9   10

chlazené / chłodzone / 
chilled / gekühlt

Plněné bramborové knedlíky 
s uzeným masem a dvěma druhy zelí

Knedle ziemniaczane 
nadziewane mięsem i dwoma rodzajami kapusty

Stuffed potato dumplings 
with smoked meat and two kinds 
of cabbage

Rauchfleisch-Kartoffelknödel 
mit zwei Arten von Sauerkraut

500 g 1   3   9   10   12

chlazené / chłodzone / 
chilled / gekühlt Hlavní jídla

Gorące posiłki
Main courses
Hauptgänge

99 Kč
 400 EUR



14 R8 Standard

na
zá

žit
cích nešetřete.

na
letenkách mů

že
te
!

- -

nna
zzáá

žžiitt
cíích neššeettřřeete.

nna
lleettete eetet nkákák cácá h mmůů

žžůžů

eettete
eetet
!!

-- --

studentagency.cz

studentagency.cz

akcni

letenky
akcni

letenky
do celeho sveta
do celeho sveta

´́

´́



R8 Standard 1514 R8 Standard
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Przekąski 
Snacks 
Snacks

Snacky

Best
seller 25 Kč

 100 EUR
Croissant šunkovo-sýrový 
Croissant z szynką i serem
Ham and cheese croissant
Schinken-Käse Croissant
1   3   7

Drobné 
občerstvení
Drobne przekąski 
Small snacks 
Kleiner Snack

Šnek Bob 
jablečno-jahodové rolky bez přidaného cukru 
ze 100% ovoce

Bob Snail 
jabłkowo-truskawkowe rolada bez dodatku 
cukru 100% z owoców

Bob twirl 
apple-strawberry rolls with no added sugar 
made of 100% fruit

Obstschnecke "Bob" 
Apfel-Erdbeer-Röllchen ohne Zuckerzusatz aus 100% 
Frucht

30 g

25 Kč
 100 EUR

vegan

BestsellerKuřecí wrap 
se zeleninou a smetanovým 
dresinkem

Kurací wrap 
so zeleninou a smotanovým 
dresingom

Chicken wrap 
with vegetables and cream dressing

170 g 1   7   10 

65 Kč
 260 EUR
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vegan

Luskeeto krekry makové 
hrachové chipsy s mákem

Makowe krakersy Luskeeto 
chipsy z groszku o smaku maku  
i przypraw

Luskeeto Poppy seed crackers 
pea chips with poppy seeds

Mohn-Cracker "Luskeeto" 
Erbsenchips mit Mohn

70 g

35 Kč
 140 EUR

vegan

Luskeeto krekry řepové 
hrachové chipsy s příchutí červené 
řepy

Buraczane krakersy Luskeeto 
chipsy z groszku o smaku buraka

Luskeeto Crackers Beetroot 
beetroot flavoured pea crisps

Rote-Bete-Cracker "Luskeeto" 
Erbsenchips mit 
Rote-Bete-Geschmack

70 g

35 Kč
 140 EUR

Sušené maso Leon Jerky 
kuřecí / hovězí Hot & Sweet 

Suszone mięso Leon Jerky 
kurczak / wołowina Hot & Sweet

Dried meat Leon Jerky 
chicken / beef Hot & Sweet

Trockenfleisch Leon Jerky 
Huhn / Rindfleisch Hot & Sweet

25 g

40 Kč
 160 EUR

vegan

Mixit Křupavé ovoce 
do kapsy 
banán a jahoda sušené mrazem

Mixit Chrupiące owoce do 
kieszeni 
banany i truskawki suszone w ujemnej 
temperaturze

Mixit Crunchy fruit in your pocket 
banana and strawberry freeze-dried

Knackiges Obst "Mixit" zum 
Mitnehmen 
gefriergetrocknete Bananen und  
Erdbeeren

23 g

35 Kč
 140 EUR
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25 Kč
 100 EUR

20 Kč
 080 EUR

Nápoje
Napoje 
Drinks 
Getränke

Multivitamínový džus 
Relax 100% 
Sok multiwitamina Relax 100%
Multivitamin juice Relax 100%
Multivitaminsaft "Relax" 100%

0,3 l

Kofola Original
Kofola Original
Kofola Original  
Kofola Original  

0,5 l

15 Kč
 060 EUR

Rajec pramenitá voda 
jemně perlivá, neperlivá

Woda źródlana Rajec 
lekko gazowana

Rajec water 
gently sparkling, still

Rajec Quellwasser 
mild, still

0,75 l

Teplé 
nápoje
Gorące napoje 
Hot drinks 
Heiße Getränke

Čaj Oxalis 
černý, bylinný s kofeinem / Mate IQ, zelený / Jahoda v šampaňském / ovocný - Babiččina 
zahrádka

Herbata Oxalis 
czarna, korzenna z kofeiną – Mate, zielona – Truskawka w szampanie, owocowa – Ogród babci

Oxalis tea 
black, herbal with caffeine / Mate IQ, green / Strawberries in champagne / fruit - "Grandma's 
garden"

Oxalis Tee 
Schwarz, Kräutertee mit Koffein / Mate IQ,  Grün / Erdbeere in Champagner / 
Fruchtig – Omas Garten

10 Kč
 040 EUR

35 Kč
 140 EUR

35 Kč
 140 EUR

40 Kč
 160 EUR

35 Kč
 140 EUR



Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°

0,5 l 1

Pivo
Piwo 
Beer 
Bier 25 Kč

 100 EUR

Alergeny
Alergény / Allergens / Allergene

1 Obiloviny obsahující lepek, pšenice, žito, ječmen, oves, špalda / Zboża zawierające gluten, pszenica, żyto, 
jęczmień, owies, orkisz / Cereals containing gluten, wheat, rye, barley, oats, spelt / Die Cerealien enthalten 
Gluten, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel 2 Korýši a výrobky z nich / Kôrovce a výrobky z nich / Crus-
taceans and crustacean products / Schalentiere und Produkte aus diesen 3 Vejce a výrobky z nich / Jajka 
i produkty pochodne / Eggs and egg products / Eier und Produkte aus diesen 4 Ryby a výrobky z nich / 
Ryby i produkty pochodne / Fish and fish products / Fische und Produkte aus diesen 5 Podzemnice ole-
jná (arašídy) a výrobky z ní / Orzeszki ziemne i produkty pochodne / Groundnuts (peanuts) and groundnut 
products / Erdnüsse und Produkte aus diesen 6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich / Ziarna soi i produkty 
pochodne / Soy beans and soy products / Sojabohnen (Soja) und Produkte aus diesen 7 Mléko a výrobky 
z něj / Mleko i produkty pochodne / Milk and dairy products / Milch und Produkte aus dieser 8 Skořápkové 
plody (ořechy) a výrobky z nich / Orzechy i produkty pochodn / Nuts and nut products / Schalenfrüchte 
(Nüsse) und Produkte aus diesen 9 Celer a výrobky z něj / Seler i produkty pochodne / Celery and celery 
products / Sellerie und Produkte aus diesem 10 Hořčice a výrobky z ní / Gorczyca i produkty pochodn / 
Mustard and mustard products / Senf und Produkte aus diesem 11 Sezamová semena (sezam) a výrobky 
z nich / Sezamové semená (sezam) a výrobky z nich / Sesame and sesame products / Sesamsamen (Sesam) 
und Produkte aus diesen 12 Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) / Dwutlenek siarki i siarczyny 
(np. suszone morele) / Sulphur dioxide and sulphites (e.g. dried apricots) / Schwefeldioxid und Schwefelige 
Säure (z.B. getrocknete Aprikose)
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25 Kč
 100 EUR

Svatovavřinecké 
– pozdní sběr, 
suché  
červené víno s višňovo 
peckovým aroma 
a vyváženými tříslovinami

Świętowawrzyńskie 
czerwone - późny zbiór, 
wytrawne 
czerwone wino o aroma-
cie pestek wiśni świeże i 
garbnikowe

St Laurent, red - late 
harvest, dry 
red wine with cherry and 
stone fruit aromas and 
balanced tannins

Saint Laurent Rotwein 
– Spätlese, trocken 
Rotwein mit Aromen von 
Kirsche und ausgewogenen 
Tanninen

0,25 l 12

Terrasso rosé 
– perlivé víno 
bílé perlivé víno s vůní přez-
rálého ovoce a broskvovými 
tóny

Terrasso rosé - wino 
musujące 
białe lekko gazowane o 
aromacie owoców z brzosk-
winiowymi tonami 
Terrasso rosé - sparkling 
wine 
whie sparkling wine with 
aromas of overripe fruit and 
peach notes

Terrasso rosé - Sekt 
weißer Schaumwein mit 
Aromen von überreifem 
Obst und Pfirsichnoten

0,25 l 12 

Víno
Wino 
Wine
Wein

Podporujeme 
malé a střední vinaře
Wspieramy małe i średnie 
winiarnie
We support small and 
medium winemakers
Wir unterstützen kleine 
und mittlere Winzer

Sauvignon – pozdní 
sběr, polosladké 
bílé víno s vůní broskví, 
bylinek a citrusů a ovocitou 
chutí

Sauvignon - późny zbiór, 
półsłodki 
białe wino o aromacie 
brzoskwiń, ziół i cytrusów z 
owocowym smakiem

Sauvignon - late harvest, 
semi-sweet 
white wine with aromas of 
peach, herbs and citrus and 
a fruity taste

Sauvignon - Spätlese, 
halbsüß 
Weißwein mit Aromen von 
Pfirsichen, Kräutern und 
Zitrusfrüchten und fruch-
tigem Geschmack

0,25 l 12

New

50 Kč
 200 EUR

50 Kč
 200 EUR

50 Kč
 200 EUR
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Postupte do 
třídy Business (1. tř.)

Při jízdě nad 60 minut

zdarma pro vás 100% 
pomerančový džus Relax

Přineseme vám na místo:

Italská káva 
illy zdarma

Voda Rajec
zdarma

Denní tisk Objednané 
občerstvení
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Kreditová jízdenka se vyplatí
RegioJet Pay credit pays off

Pokud si na registraci
online netroufáte,
zastavte se na některém 
z našich prodejních míst.

Na pobočce si také
můžete nechat vystavit
Kreditovou jízdenku
v podobě plastové
kartičky. 

Online změna nebo storno 
jízdenky 15 min. před 

odjezdem zdarma

Free online change or 
cancellation of tickets  

15 minutes before departure

Proč kreditová jízdenka
Pořízení nic nestojí. Stačí se jen 
zaregistrovat

Je přenosná. Může ji používat 
třeba celá rodina

Vždy ušetříte. S kreditovkou 
cestujete za výhodnější ceny

Vše na jednom místě 
Máte přehled o svých rezervacích 
a platbách

Je skupinová. Na jednu kreditovku 
můžete koupit více jízdenek

Jak kreditovou jízdenku 
získat
Zaregistrujte se na 
regiojet.cz/kreditova-jizdenka

Dobijte si kredit alespoň 300 Kč

Stáhněte si naši aplikaci a vše 
máte po ruce

cs

Why get RegioJet Pay
It costs nothing to purchase. 
All you have to do is register

It is portable. The whole family 
can use it

You will save money. RegioJet Pay 
means lower ticket prices

All in one place. Keep track of your 
bookings and payments

It is group-based. You can buy 
multiple tickets with RegioJet Pay

en

How do I get RegioJet Pay
Register at 
regiojet.com/regiojet-pay

Top up at least 
EUR 10 of credit.

Download our app 
to have everything 
in your pocket
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Zábavní portál
System rozrywki 
pokładowej
Entertainment portal
Unterhaltungsportal

Bavte se díky našemu zábavnímu portálu na vlastním 
mobilu, notebooku i tabletu.
Stačí se připojit k Wi-Fi “Regiojet - zluty” a přejít na web portal.regiojet.cz, 
kde na vás čekají filmy, podcasty, zpravodajství, videohry a audioknihy.

Pokud nemáte vlastní sluchátka, můžete si od našeho palubního personálu 
koupit nové za 10 Kč / 0,50 EUR.

cs
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Have fun with our entertainment portal on your own 
mobile, laptop or tablet.
Just connect to the ”Regiojet - zluty” Wi-Fi network and go 
to portal.regiojet.cz, where movies, podcasts, news, video games and 
audiobooks await you.

If you don’t have your own headphones, you can buy new ones from our 
onboard staff for 10 CZK / 0,50 EUR.

en

Vergnügen Sie sich mit unserem Unterhaltungsportal 
auf dem eigenem Handy, Notebook oder Tablet.
Einfach aufs WLAN „Regiojet-zluty“ zugreifen und die Website 
portal.regiojet.cz aufrufen, wo Filme, Podcasts, Nachrichten und 
Audiobücher auf Sie warten.

Falls Sie keine eigenen Kopfhörer haben, können Sie für 10 CZK / 0,50 EUR 
welche bei unserem Bordpersonal bekommen.

de

Baw się dzięki naszemu systemowi rozrywki pokładowej 
w swoim telefonie, notebooku czy tablecie.
Wystarczy połączyć się z Wi-Fi “Regiojet - zluty” i wejść na stronę 
portal.regiojet.cz, gdzie czekają na ciebie filmy, podcasty, aktualności, gry 
online i audiobooki..

Jeśli nie masz własnych słuchawek, możesz nowe, zakupić u naszego 
personelu pokładowego za 10 Kč / 0,50 EUR.

pl
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Jízdenky RegioJet
• nejlevnější cena online 

na konkrétní spoj s místenkou

• lze je změnit či stornovat online  
15 minut před odjezdem

• možnost objednávání výhodnějšího 
občerstvení ve vlaku na místo

• vstup do Lounge v Brně s nápoji 
a WC zdarma

Flexibilní jízdenka
• jízdenka na konkrétní datum 

a libovolný spoj 

• možnost s ní cestovat ve směru, uve-
deném na jízdence (bez místenky)

• pro 1. a 2. třídu 

Časové jízdné
• 7denní, 30denní a 90denní

• k zakoupení pouze s Kreditovou jíz-
denkou vázanou na jméno

• časové jízdné vás opravňuje k libo-
volnému počtu jízd ve třídě Low cost 
(2. tř.) na uvedené trase v libovolném 
směru po dobu platnosti 

• negarantuje místo k sezení 
(možnost dokoupení místenky)

• je zapotřebí ukázat průkaz totožnosti

Samostatná místenka 
• nepřenosná

• možnost zakoupit na jakýkoliv spoj  
na lince R8

• je určena k jízdence časové, flexibilní, 
IDS, SJT a Interrail

Bilety RegioJet
• najniższa cena online

• na konkretne połączenie z rezerwacją 
miejsca

• można je zmienić lub anulować online 
15 minut przed odjazdem

• możliwość zamówienia ze zniżką 
przekąsek w pociągu do wybranego 
miejsca

• dostęp do RegioJet Lounge w Brnie  
z bezpłatnymi przekąskami i toaletą

Bilet elastyczny
• możliwość podróżowania dowolnym 

połączeniem na trasie R8 
(bez rezerwacji miejscadla 1. i 2. klasy 

Bilet okresowy
• 7-dniowy, 30-dniowy i 90-dniowy

• do kupienia tylko z imienną Kartą 
z opcją doładowania

• taryfa czasowa uprawnia do nieogra-
niczonej liczby podróży na linii R8 
(w okresie ważności biletu)

• nie gwarantuje miejsca siedzącego 
(możliwość dokupienia rezerwacji 
miejsca

• potrzebny identyfikator 

Oddzielna rezerwacja miejsca
• nie może być przekazana innej osobie

• możliwość zakupu na dowolne 
połączenie na trasie R8

• na bilety: elastyczny, okresowy, IDS , 
SJT, Interrail

Jízdenky na 
lince R8

Bilety na  
trasie R8

cs pl
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RegioJet tickets
• lowest price online

• for particular train with seat reserva-
tion

• online changes or cancellations until 
15 minutes prior to departure

• possibility to order fair-priced refresh-
ments on the train to the seat

• entrance to the lounge in Brno with 
free drinks and use of toilets

Flexible ticket
• for any connection on the R8 line 

(without seat reservation)

• for 1st and 2nd class 

Fixed-period fare
• 7-day, 30-day and 90-day

• available only to holders of RegioJet 
Pay

• the fixed-period fare entitles you to 
travel both ways in one day on the R8 
line

• does not include seat reservation 
(can be bought extra)

• it is required to show an ID 

Individual seat reservation
• non-transferable

• for any connection on line R8

• applies to flexible tickets, fixed-period 
fare, IDS, SJT, Interrail

Tickets RegioJet
• der günstigste Preis online

• für eine konkrete Verbindung mit Sitz-
platzreservierung

• kann bis online 15 Minuten vor Abfahrt 
geändert oder storniert werden

• Eintritt in Lounge in Brno mit gratis 
Erfrischung und Toilette

• Bestellungsmöglichkeit des ermäßig-
ten Getränks im Zug auf Sitzplatz

Flexibles Ticket
• Sie können mit jeder R8-Linie fahren 

(ohne Sitzplatzreservierung)

• Gültig in 2. und 1. Kl. 

Zeitkarten
• 7 Tage, 30 Tage und 90 Tage

• Erhältlich nur mit personengebunde-
ner Kreditfahrkarte

• Die Zeitkarte berechtigt Sie zur Hin - 
und Rückfahrt / Tag auf der Linie R8 

• Keine Sitzplatzgarantie (nachträgliche 
Sitzplatzreservierung möglich)

• die Vorlage eines Ausweises 
erforderlich ist 

Separate 
Sitzplatzreservierung
• Nicht übertragbar

• Kann für jede Verbindung der Linie R8 
gekauft werden

• gültig für Flexibles Ticket, Zeitkarten, 
IDS, SJT, Interrail

Tickets on the 
R8 line

Tickets auf 
der Linie R8

en de
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Na lince R8 akceptujeme i jízdenky 
integrovaných dopravních systémů IDS 
JMK, IDSOK, ODIS bez místenky. S nimi 
vás vždy přepravíme, ale nebudete mít 
garantované místo k sezení.  
Platí pouze pro Low cost (2. tř.).

Místenku je možné dokoupit samo-
statně na www.regiojet.cz, na prodej ním 
místě nebo u palubního personálu.

TARIFY INTEGROVANÝCH DOPRAV-
NÍCH SYSTÉMŮ:

IDS JMK – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

BRNO–VYŠKOV–NEZAMYSLICE

• mezi těmito stanicemi akceptujeme 
všechny platné druhy jízdních dokladů 
IDS JMK 

IDSOK – OLOMOUCKÝ KRAJ

NEZAMYSLICE–KOJETÍN–PŘEROV–
HRANICE

• mezi těmito stanicemi akceptujeme 
všechny platné druhy jízdních dokladů 
IDSOK 

ODIS – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SUCHDOL N. ODROU–BOHUMÍN

• mezi těmito stanicemi akceptujeme 
všechny platné druhy jízdních dokladů 
ODIS

Tickets within the framework of the 
integrated public transport systems 
IDS JMK, IDSOK and ODIS are accept-
ed. You can travel with us but a seat 
is not guaranteed as you cannot have 
seat reservations.  
Valid only for Low cost (2nd Cl.).

You can buy seat reservation sepa rately 
at www.regiojet.cz, at ticket sale points 
or from onboard staff.

INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT 
SYSTEM TARIFFS

IDS JMK – SOUTH MORAVIAN REGION

BRNO–VYŠKOV–NEZAMYSLICE

• all tickets of IDS JMK are accepted 
between these stations

 

IDSOK – OLOMOUC REGION

NEZAMYSLICE–KOJETÍN–PŘEROV–
HRANICE

• all tickets of IDSOK are accepted 
between these stations 

ODIS – MORAVIAN-SILESIAN REGION

SUCHDOL N. ODROU–BOHUMÍN

• all tickets of ODIS are accepted be-
tween these stations

Jízdenky IDS 
na lince R8

IDS tickets on 
R8 with inte-
grated public 
transport  
systems

cs en
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• jízdenka zakoupená ve Systému 
jednotného tarifu

• možnost využití na jakýkoliv spoj linky 
R8 Brno – Bohumín v rámci  
časové a prostorové platnosti

• jedná se o jízdenku bez místenky, 
cestující bude usazen dle třídy  
na jízdence

• místenku je možné dokoupit samo-
statně na www.regiojet.cz, na prodej-
ním místě nebo u palubního personálu 
a u všech dopravců prodávajících SJT

www.oneticket.cz

• Ticket purchased in the Uniform Tariff 
System

• You can use OneTicket on any con-
nection on line R8 Brno – Bohumín 
within 1 day of purchase

• Ticket without seat reservation.  
The passenger will be seated accord-
ing to the purchased class

• you can buy seat reservation sepa-
rately at www.regiojet.cz,  
at ticket sale points, from onboard 
staff, or other companies selling UTS

www.oneticket.cz

OneTicket  
na lince R8

OneTicket  
on R8

cs en

Covid opatření
Obostrzenia COVID 
COVID measures
COVID-Maßnahmen

pl
We wszystkich naszych pociągach obowiązują obostrzenia związane z COVID-19 
nałożone przez rząd Czeskiej Republiki.

Ve všech našich vlacích platí aktuální bezpečnostní opatření proti viru COVID-19 
nařízená vládou České republiky.

cs

en
The current COVID-19 safety measures imposed by the Czech government apply 
on all our trains.

de
In allen unseren Zügen gelten die von der Regierung der Tschechischen Republik 
vorgeschriebenen aktuellen Sicherheitsmaßnahmen.
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 Navštivte

90
evropských

měst

regiojet.cz

Berlín
449 Kč
od

Krakov
300 Kč
od

Lvov
619 Kč
od

Kyjev
1  029 Kč
od

Mnichov
419 Kč
od

Vídeň
149 Kč
od

Bratislava
129 Kč
od

Budapešť
249 Kč
od


