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TARIF  

 

Způsob placení Platba kartou* Platba hotově 

Cestující ve věku od 15 let 9 Kč 12 Kč 

Děti od 6 – 15 let 5 Kč1) 7 Kč1) 

Poživatelé starobních důchodů a 

invalidních důchodů pro invaliditu 

II. a III. stupně  

5 Kč2) 7 Kč2) 

Hromadné školní jízdné  

(do 30 dětí do 15 let + 2 doprovod) 
- 50 Kč 

Dětský kočárek bez dítěte, invalidní 

vozík bez uživatele, jízdní kolo, 

koloběžka 

7 Kč 10 Kč 

Zavazadlo 5 Kč 10 Kč 

Pes na krátkém vodítku 10 Kč 15 Kč 

Pes ve schráně s nepropustným 

dnem 
10 Kč 15 Kč 

24hodinová jízdenka 30 Kč 40 Kč 

*Elektronická a bezkontaktní platební karta   

Přestupní tarif: Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze do 30 minut od nástupu do prvního vozu 

použít pro jeden přestup do dalšího vozu.  
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 Měsíční 

tarif 

Čtvrtletní 

tarif 

Pololetní 

tarif 
Roční tarif 

Občanská jízdenka 250 Kč 650 Kč 1140 Kč 2200 Kč 

Žákovská jízdenka  100 Kč 250 Kč 480 Kč 800 Kč 

Studentská jízdenka  120 Kč 300 Kč 500 Kč 
900 Kč 

(školní rok) 

Poživatelé starobních 

důchodů do 70 let a 

invalidních důchodů 

pro invaliditu II. a III. 

stupně 

100 Kč 250 Kč 420 Kč 800 Kč 

Jízdenky pro seniory 

70+ 

zdarma** 

 

** Platí při zakoupení elektronické bezkontaktní karty v hodnotě 150 Kč vratná záloha 

 

Bezplatně se přepravují 

- děti do 6 let, 

- dětský kočárek s dítětem a jedna doprovodná osoba 

- cestující s dítětem v nosítku 

- invalidní vozík obsazený uživatelem  

- držitelé průkazů vydaných:  

o Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu4), Konfederací 

politických vězňů ČR4), 

o  Ústřední radou Svazu PTP-VTNP (osoby pobývající v minulosti v tzv. 

Vojenských táborech nucených prací)4),  

o Konfederací politických vězňů ČR4) 

- držitelé průkazu ZTP3) 

- držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují 

současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku3) 

- asistenční nebo vodící psi ve výcviku označeni reflexní vestou 

- strážník Městské policie Třebíč v uniformě, Policie ČR v uniformě. 

1) Nárok na slevu u dětí ve věku od 10 do 15 let je nutné prokázat žákovskou kartou, 

průkazem vystaveným dopravcem pro linkovou nebo drážní dopravu, cestovním pasem, 

nebo dětským občanským průkazem. 
2) Nárok na slevu je nutné prokázat seniorskou kartou. 
3) Nárok na bezplatnou přepravu je nutné prokázat příslušným průkazem.   
4) Nárok na bezplatnou přepravu je nutné prokázat příslušným průkazem. 


