
hotovost čip. karta hotovost čip. karta hotovost čip. karta

1-17 10 9,50 5 4,80 3 2,90

km
1-17

1-17

zvláštní jízdné

zvýhodn ěné předplatné

žáci a studenti základních, středních škol a vysokých škol od 6 do 26 let

čipová karta:

bezplatná p řeprava:

cestující s předplatným pro zónu IDP 001 Plzeň - pouze mezi Tč. 1 Plzeň,CAN a Tč. 5 Plzeň,Samoty
cestující s předplatným pro zónu IDP 101 Nýřany - pouze mezi Tč. 5 Plzeň,Samoty a Tč. 14 Tlučná,konečná

bezplatné dovozné:

Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně 14% DPH

hotovost

čip. karta

žáci a studenti od 15 do 26 let

150

km

Jednoduchá jízdenka Žákovská jednoduchá 
jízdenka 

Obyčejné
jízdné

Obyčejné Zvýhodn ěné

držitelé průkazů ISTC (ISIC, ALIVE, ITIC)
rodiče k návštěvě dětí v ústavech

Tarifní
vzdálenost 

Předplatné jízdné - kalendá řní měsíc

ČSAD autobusy Plzeň a.s.

8 7,60

Dovozné za cestovní zavazadlo a spoluzavazadlo
Kč/kus

Žáci
od 6 do 15 let

Zvláštní ceník jízdného

Linka 440055: Plzeň-Vejprnice-Tlučná

Platí od 1. dubna 2012

Tarifní
vzdálenost 

děti od 6 do 15 let

děti od 6 do 15 let (děti 10-15 let se prokazují průkazem vydaný dopravcem či pasem)

Zvláštní
jízdné

občané ČR od 63 do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 63 do 70 let

100

jeden pár lyží

dárci krve - držitelé Zlaté plakety Jánského 

držitelé průkazů ISTC (ISIC, ALIVE, ITIC)

hotovost

Vysvětlivky:

jízdné při platbě z elektronické peněženky na Plzeňské kartě

držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce či invalidního vozíku

jízdné při platbě zákaznickou čipovou kartou ČSAD autobusy Plzeň a.s.

občané ČR od 63 do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 63 do 70 let

hotovost

pes

ruční zavazadlo

Tarifní
vzdálenost

občané ČR od 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 70 let
držitelé průkazu ZTP

zavazadla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P

držitelé průkazu ČSBS, KPV, SBPV, SBPV-VTNP

zavazadlo nad 25 kg nebo přesahující rozměry 
20x30x50 cm (válec 150x10 nebo deska 80x100), 

jízdní kolo, kočárek bez dítěte

děti do 6 let (bez omezení počtu)

dětský kočárek s dítětem


