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2018

C

Tarifní pásmo

km

1 - 4 10
5 - 7 14
8 - 10 17

11 - 13 21
14 - 17 25
18 - 20 28
21 - 25 32
26 - 30 37
31 - 35 42
36 - 40 47
41 - 45 52
46 - 50 57
51 - 55 61
56 - 60 66
61 - 70 71
71 - 80 77
81 - 90 82
91 - 100 89

101 - 110 97
111 - 120 107
121 - 130 115
131 - 140 122
141 - 150 131
151 - 160 137
161 - 170 145
171 - 180 153
181 - 190 163
191 - 200 171
201 - 210 180
211 - 220 192
221 - 230 200
231 - 240 208
241 - 250 221
251 - 260 230
261 - 270 239
271 - 280 248
281 - 290 254
291 - 300 262

Za každých dalších 
20 km

20
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Uvedené podmínky platí 

3. trostátní pravidelné 

122/2014 Sb

dopravu,

maximální výše kompenzace.

hodnoty1).

5 linkovou osobní dopravu 
i výdejny jízdenek

podmínek formou ceníku, 

ací o
zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových 

prodejním automatem

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Základní druhy jízdného

1. sjednaná dopravcem v souladu 
s

vu.

-

postiž

-
držitelé 2)
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-
ek stanovených v

11. – 13.

-

stanovených v - 13.

-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.

Zavazadla, za která se neplatí dovozné

bo zavazadla tvaru válce, 

3),

invalidy, 

ZTP/P.

4

1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v

cení jízdenek. Je-

e.

2. Z

-
poštovní výlohy.  Srážky nejsou dovoleny, jde-
z 4). O provedené srážce vystaví na požádání 
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3. Za každou písemnou upomínku o 
a poštovní výlohy.

Tarifní vzdálenost

1.
v

2.

3. Má-
se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.

4.

5.

Cestující lze vypravit zpravidla jen do c spojích, které 

Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve 

a nebyl-

2. nebyla 
z

4).

oprávn
a) jde-
b) bylo-
samostatné místo k sezení. 
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2.

3. ází dni 15. narozenin), jakož 
i

- -li 

1. Není dovoleno, aby cestující použi

-
Z

3.

III.
JÍZDNÉ PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOL 

Rozsah nároku

„žákovské jízdné“) mají žáci 
a

speciální škole v studia5) a kovou osobní 
místa trvalého pobytu nebo trvalého 

trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu 
, do místa sídla 

školy k

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice6)
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-li možné 
odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým do
v

Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního/akademického 
pna, i když 

pracovní dny.

a ání podle jiného právního 5).

Prokazování nároku

K

pravidelné oso
uznávají.

místo sídla školy, školou (razítkem 
a
s -li škola po všechny dny 
v
Žákovské j

Dojíždí- jiného místa 
než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další 

školou potvrzeno období, v
používat. V

ní ubytovatele.

fotografií 
k

Bližší podmínky 
v
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Rozsah nároku
2) poskytnuty 

-li 
nevido

zdné a bezplatnou 

Rozsah nároku

1.
3

v

2. ,
a

-li s 

1. potvrzuje ústav, 

2.
vydal.

3. Neprokáže-

4. -
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Držite

a následující den po 

__________________________________

1) Zákon
2) souvisejících 

3)

4)

5) ším odb (školský 

6)


