
ČSAD autobusy Plzeň a.s.  
  

Tarifní podmínky 
 linek 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná (55), 

440066 Plzeň,CAN-Plzeň,Křimice-Vejprnice (66),  
a 460055 Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň (N55) 

platné od 11. prosince 2016 
 

Jednotlivé jízdné 
Jednotlivé jízdné je platné pro všechna kilometrická pásma tzn. bez ohledu na ujetou vzdálenost či 
počet zastávek na dané lince, tj. pro každou linku se jednotlivé jízdné platí samostatně. 
 
Pouze u linky N55 platí pro jednotlivé jízdné zvýšená sazba pro přepravu v úseku Nýřany,MěÚ (Tč. 1) 
do zastávek v Plzni (Tč. 11 – Tč. 18). Platí také v opačném směru. 
 

Obyčejné jízdné 10,- Kč hotovost / 9,50 Kč čipová karta 
   (zvýšená sazba pro Nýřany-Plzeň  20,- Kč hotovost / 19,- Kč čipová karta) 
 

Zvláštní jízdné  5,- Kč hotovost / 4,80 Kč čipová karta 
   (zvýšená sazba pro Nýřany-Plzeň  10,- Kč hotovost / 9,50 Kč čipová karta) 
 
- pro děti od 6 do 15 let (děti ve věku od 10 do 15 let se prokazují průkazem vydaným dopravcem, 
cestovním pasem nebo občanským průkazem pro občany mladší 15 let), 
- žáci a studenti od 15 do 26 let (na základě předložení ověřeného Žákovského průkazu), 
- občané ČR od 63 do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 63 do 70 let (na základě předložení 
občanského průkazu nebo jakéhokoliv jiného úředního tj. ověřeného průkazu, který obsahuje jméno a 
příjmení, aktuální fotografii a datum narození nebo rodné číslo), 
- rodiče k návštěvě dětí v ústavech (na základě průkazu vydaného a potvrzeného ústavem), 
- držitelé průkazů ISTC (ISIC, ALIVE, ITIC), 
- pes (držený nakrátko na vodítku s pevným bezpečným náhubkem). 
 

Žákovské jízdné 3,- Kč hotovost / 2,90 Kč čipová karta 
   (zvýšená sazba pro Nýřany-Plzeň  7,- Kč hotovost / 6,70 Kč čipová karta) 
 
- žáci a studenti od 6 do 15 let (na základě předložení ověřeného Žákovského průkazu; neposkytuje se 
v měsících červenec a srpen).  
 

Bezplatná přeprava 
- děti do 6 let (bez omezení počtu), 
- občané ČR od 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 70 let (na základě předložení občanského 
průkazu nebo jakéhokoliv jiného úředního tj. ověřeného průkazu, který obsahuje jméno a příjmení, 
aktuální fotografii a datum narození nebo rodné číslo), 
- držitelé průkazu ZTP, 
- držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce či invalidního vozíku, 
- držitelé průkazu ČSBS, KPV, SBPV, SBPV-VTNP, 
- dárci krve - držitelé Zlaté plakety Prof. MUDr. Jánského (na základě průkazu vydaného příslušnou obcí s 
rozšířenou působností nebo průkazu vydaného Českým/Československým červeným křížem současně s 
průkazem totožnosti), 
- cestující s předplatným pro zónu IDP 001 Plzeň pouze v úseku Plzeň,CAN/Plzeň,Mrakodrap až 
Plzeň,Samoty/Plzeň,Chebská a opačně (na základě platného kupónu nahraného na Plzeňské kartě). 



- cestující s předplatným pro zónu IDP 101 Nýřany pouze v úseku Plzeň,Chebská/Plzeň,Samoty až 
Tlučná,konečná/ Nýřany,MěÚ a opačně (na základě platného kupónu nahraného na Plzeňské kartě), 
 

Jednotlivé jízdné se zakupuje pouze u řidiče. Cestující si zakoupí plné jízdné nebo jízdné se slevou 
(zvláštní nebo žákovské), na které prokáže nárok. Platba je možná v hotovosti nebo z elektronické 
peněženky na čipové kartě ČSAD (přenosné nebo osobní) nebo na Plzeňské kartě. Při platbě čipovou 
kartou je navíc sleva 5% z ceny požadovaného jízdného. 
Jízdenka zakoupená u řidiče na linkách 55, 66 a N55 platí na těchto linkách i v návazném spoji, a to v 
případě, že v daném čase není přímé spojení mezi nástupní a výstupní zastávkou cestujícího. 
 

Předplatné 
Cestující mají možnost si zakoupit předplatné společné pro linky 55, 66 a N55, které umožňuje 
neomezený počet jízd v daném kalendářním měsíci (od 1. do posledního dne daného měsíce) v celé 
trase všech těchto linek.   
Předplatné je nabízeno jako Obyčejné nebo Zvýhodněné. 
 
Obyčejné předplatné 150,- Kč hotovost  
 
Zvýhodněné předplatné  100,- Kč hotovost  
- pro děti od 6 do 15 let, 
- žáci a studenti základních, středních škol a vysokých škol od 6 do 26 let (na základě předložení 
Žákovského průkazu platného minimálně k poslednímu dni platnosti předplatného nebo potvrzení o 
studiu), 
- občané ČR od 63 do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 63 do 70 let (na základě předložení 
občanského průkazu), 
- držitelé průkazů ISTC (ISIC, ALIVE, ITIC). 
 
Předplatné se zakupuje pouze v pokladnách na Centrálním autobusovém nádraží v Plzni, Husova 60. 
Předplatné pro příslušný kalendářní měsíc může být aktivované na čipové kartě ČSAD – osobní (tzv. 
personifikované) viz odstavec „Čipová karta ČSAD autobusy Plzeň“ níže. 
 

Dovozné 
Je umožněna standardní přeprava zavazadel, kočárků a jízdních kol.  Dovozné je platné pro danou linku 
pro všechna kilometrická pásma tzn. bez ohledu na ujetou vzdálenost či počet zastávek. 
 
Dovozné 8,- Kč hotovost / 7,60 Kč čipová karta 
- zavazadlo nad 25 kg nebo přesahující rozměry 20x30x50 cm nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka 
přesahuje 150 cm a průměr 10 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr přesahuje 80x100 cm, 
- jízdní kolo (v jednom voze lze převážet maximálně dvě jízdní kola, přeprava kočárků a invalidních vozíků 
má přednost před přepravou jízdního kola), 
- kočárek bez dítěte. 
 
Bezplatné dovozné 
- ruční zavazadlo, 
- spoluzavazadlo nepřesahující povolenou hmotnost nebo rozměry, 
- zavazadla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, 
- dětský kočárek s dítětem, 
- jeden pár lyží, 
- pes (zcela uzavřený ve schráně s pevným nepropustným dnem). 
 
Dovozné se hradí pouze u řidiče. Platba je možná v hotovosti nebo z elektronické peněženky na čipové 
kartě ČSAD (přenosné nebo osobní) nebo na Plzeňské kartě. Při platbě čipovou kartou je navíc sleva 5% 
z ceny dovozného. 



 

   
Čipová karta ČSAD autobusy Plzeň 
K úhradě jízdného z elektronické peněženky lze využít zákaznickou čipovou kartu ČSAD autobusy Plzeň, a 
to jak přenosnou kartu (nepersonifikované karty EM-test), tak osobní kartu (tzv. personifikovanou).  
Předplatné pro linky 55/66/N55 je možné nahrát pouze na karty osobní. 
Čipovou kartu ČSAD autobusy Plzeň lze používat k úhradě jízdného a dovozného také na všech linkách a 
spojích provozovaných ČSAD autobusy Plzeň a.s. v Plzeňském kraji (mimo oblasti Rokycanska), a to 
včetně provozů MHD v Domažlicích, Klatovech, Přešticích, Stříbře a Tachově.  
 
Výrobu karty zajišťují pokladny ČSAD autobusy Plzeň a.s. v budově Centrálního autobusového nádraží 
v Plzni, Husova 60, pracovní doba: pondělí – pátek od 6:00 do 18:00 hodin.  
Výroba proběhne na základě strojově nebo hůlkovým písmem vyplněné žádosti, předložení občanského 
průkazu (u dětí rodného listu) a 1 ks průkazkové fotografie.  
Personifikovanou a aktivovanou kartu obdrží cestující nejpozději do 14 dnů na kontaktním místě. Cena 
karty je 150,- Kč včetně DPH.  
 
 

Vklad na kartu (nabití elektronické peněženky):  
- u kteréhokoliv řidiče si lze předplatit kredit ve Vámi zvolené výši (tzv. nabít kartu), kredit bude 
zaznamenán na kartě, o čemž se můžete přesvědčit následným zakoupením jízdenky. Vklad na kartě 
není časově omezen.  
 

Zakoupení jízdenky:  
- po přiložení čipové karty ke čtecímu zařízení elektronické pokladny autobusu je platba realizována, 
výše jízdného (snížená o 5% slevu) je odečtena z kreditu. Na jízdence, kterou vždy cestující obdrží, je 
uveden i zůstatek kreditu na kartě.  
 

Zakoupení předplatného: 
- předplatné pro linky 55/66/N55 je možné zakoupit pouze v pokladnách na Centrálním autobusovém 
nádraží v Plzni, 
- předplatné je možné nahrát pouze na osobní typ čipové karty. 
- při požadavku na zakoupení Zvýhodněného předplatného musí kupující prokázat oprávněnost nároku 
na Zvýhodněné předplatné a jeho nahrání na předkládanou čipovou kartu, 
- předplatné se prodává na kalendářní (od 1. do posledního dne příslušného měsíce) měsíc, 
- na čipovou kartu je možné nahrát i různé kalendářní měsíce současně. 
 
 

Nástup a výstup do vozidla, odbavení 
Nástup do vozidla je umožněn pro cestující s předplatným a pro cestující s nárokem na bezplatnou 
přepravu mimo vymezenou dobu všemi dveřmi.  Tito cestující se již ve voze nijak neodbavují.  
V době od 19:00 do 5:00 hod. v pracovní dny a od 0:00 do 24:00 hod. o víkendech a státních svátcích 
nástup pouze předními dveřmi a cestující předloží řidiči ke kontrole platný jízdní doklad či průkaz pro 
bezplatnou přepravu nebo je povinen si zakoupit jízdenku. 
Cestující na jednotlivé jízdné nastoupí vždy pouze předními dveřmi u řidiče, kde si ihned po nástupu 
zakoupí plné jízdné nebo jízdné se slevou (zvláštní nebo žákovské), na které prokáže nárok. Platba je 
možná v hotovosti nebo z elektronické peněženky na čipové kartě ČSAD (přenosné nebo osobní) nebo 
na Plzeňské kartě. Při platbě čipovou kartou je navíc sleva 5% z ceny požadovaného jízdného. Cestující 
obdrží jízdenku z odbavovacího strojku, kterou je povinen mít po celou dobu přepravy u sebe. 
Nástup cestujícího s kočárkem a invalidním vozíkem pouze do označených dveří. Cestující s jízdním 
kolem nastupuje rovněž dveřmi označenými pro kočárky. Zpoplatněné dovozné (za jízdní kolo) se hradí 
neprodleně u řidiče. Cestující obdrží z odbavovacího strojku doklad o zaplacení dovozného, který je 
povinen mít po celou dobu přepravy u sebe. 
Výstup z vozidla je možný všemi dveřmi. 
 



 
 

Kontrola jízdních dokladů 
Cestující se musí na vyžádání řidiče či jiné pověřené osoby (pracovník přepravní kontroly) prokázat 
platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku, 
nebo prokázat totožnost k pozdějšímu vymáhání.  
Cestující se musí prokázat buď jízdenkou za jednotlivé jízdné včetně předložení průkazů k využité slevě 
jízdného nebo se cestující prokazuje čipovou kartou ČSAD s nahraným předplatným platným v den 
kontroly. Cestující využívající výhod bezplatné přepravy musí prokázat nárok vyžadovaným průkazem, 
věkem nebo Plzeňskou kartou s předplatným pro zónu IDP 101 nebo zónu 001 platným v den kontroly 
v daném úseku jízdy. 
 

Smluvní přepravní podmínky 
Záležitosti, které neupravují tarifní podmínky ve vyhlášeném ceníku jízdného (tarif) ani nejsou upřesněny 
tarifní poznámkou pod jízdním řádem, se řídí Smluvními přepravními podmínkami vyhlášené 
dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, www.csadplzen.cz v souladu 
s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a 
silniční osobní dopravu a se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a 
předpisy s pravidelnou osobní dopravou přímo souvisejícími.  
 
 


