
    1  -  4 11,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00

    5  -  7 15,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00

    8 - 10 19,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00

   11 - 13 23,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 5,00

  14 - 17 27,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6,00

   18 - 20 31,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00

   21 - 25 35,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 8,00

   26 - 30 39,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 9,00

   31 - 35 43,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 10,00

   36 - 40 47,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 11,00

   41 - 45 51,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 12,00

   46 - 50 57,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 14,00

  51 - 55 63,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 15,00

  56 - 60 69,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 17,00

   61 - 70 75,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 18,00

    71 -  80 83,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 20,00

    81 -  90 89,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 22,00

   91 - 100 95,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 23,00

 101 - 110 103,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 25,00

 111 - 120 113,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 28,00

 121 - 130 123,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 30,00

 131 - 140 133,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 33,00

 141 - 150 143,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 35,00

 151 - 160 153,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 38,00

 161 - 170 163,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 40,00

 171 - 180 173,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 43,00

 181 - 190 183,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 45,00

 191 - 200 193,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 48,00

 201 - 210 203,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 50,00

 211 - 220 213,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 53,00

 221 - 230 223,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 55,00

231 - 240 233,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 58,00

241 - 250 243,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 60,00

Jihočeská 

krajská 

jízdenka 

JIKORD plus

250,00

2,00

Ceny jsou platné pro úhradu jízdného v hotovosti, elektronickou peněženkou (dopravní karta aj.) nebo bankovní kartou.

Všechny ceny uvedeny v Kč včetně DPH, dle aktuální zákonné výše

 Každých 

dalších 10 km
10,00 5,00 5,00 5,00 5,005,00

´- síťová jízdenka (integrovaný jízdní doklad) platný na území Jihočeského kraje ve všech spojích veřejné linkové dopravy a ve vlacích v závazku 

veřejné služby Jihočeského kraje, v objednávce Ministerstva dopravy či objednávce sousedních krajů pro Jihočeský kraj a v MHD měst 

Jihočeského kraje

´- doklad je možné použít i na vybraných úsecích sousedních krajů

´- ve všední dny platí pro 1 dospělou osobu s možností 1 dítěte do 15 let (resp. dni předcházejícímu 15 let)

´- o víkendech, státních svátcích a o všechních dnech letních prázdnin platí až pro 2 dospělé osoby a 3 děti do 15 let (resp. dni předcházejícímu 

15 let)

´- doklad je platný v uvedeném dni na jízdence do 3:00 následujícího dne

´- platný doklad je ve verzi papírové předtištěné jízdenky s ručně vyplněným dnem platnosti nebo v tištěné verzi z odbavovacího zařízení 

autobusu veřejné linkové dopravy

Ceník jízdného Jihočeského kraje platný od: 1. 7. 2022

Tarifní 

vzdálenost 

(km)

Obyčejné 

jízdné

Zlevněné jízdné 50 %
Zlevněné 

jízdné 25 % 

ZTP, ZTP/P
Cestující od 6 

do 18 let

Žáci/studenti 

od 18 do 26 let

Cestující starší 

65 let

Zlevněné 

jízdné pro ost. 

případy

Osoby 

invalidní ve 

třetím stupni

Zlevněné jízdné 50 % (z obyčejného jízdného)
Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícícho splněny
stanovené podmínky:

Cestující od 6 let do 18 let
Cestující ve věku od 15 do 18 let je povinen prokázat svůj nárok na
zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem s fotografií nebo digitálním zpracováním podoby,
jménem, příjmením a datem narození. Nárok na slevu lze také
prokázat průkazem dopravce, průkazem IDS nebo průkazem ISIC.

Žáci a studenti od 18 do 26 let
Cestující je povinen nárok na slevu prokázat platným žákovským,
resp. studentským průkazem, průkazem dopravce, průkazem IDS
nebo průkazem ISIC.

Cestující starší 65 let
Cestující je povinen nárok na slevu prokázat úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem s fotografií nebo
digitálním zpracováním podoby, jménem, příjmením a datem
narození. Nárok na slevu lze také prokázat průkazem dopravce
nebo průkazem IDS.

Osoby invalidní ve třetím stupni
Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje „Potvrzením pro slevu na
jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ vydaným Českou
správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo
digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození
cestujícího.

Nárok na zlevněné jízdné (ostatní případy) se přizná,  jsou- li u 
cestujícícho splněny stanovené podmínky:                                                                   
- rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí 
zdravotně postižených, umístěných v ústavech - na základě 
předloženého průkazu vydaného ústavem

Zlevněné jízdné 25 % (z obyčejného jízdného)
Držitelé platného průkazu ZTP, ZTP/P

Přeprava zavazadel
nad stanovený rozměr a váhu dle smluvních přepravních
podmínek:
zavazadlo do 50 km 5,- Kč
zavazadlo nad 50 km 10,- Kč
lyže, snowboard* 10,- Kč
jízdní kolo, koloběžka**                                                           25,- Kč
jízdní kolo, koloběžka (jednodenní)** 40,- Kč

* lyže a snowboard jsou přepravovány pouze v obalu
** dětský kočátek bez dítěte a jízdní kolo lze přepravovat jako 
spoluzavazadlo, pokud to dopravce umožní ve smluvních
přepravních podmínkách, jinak pro jejich přepravu platí ustanovení 
o přepravě cestovních zavazadel; složená koloběžka v obalu se 
přepravuje jako zavazadlo; koloběžka, kterou není možné 
přepravovat v obalu, je odbavena tarifem pro jízdní kolo a 
koloběžku; elektrokola a elektrokoloběžky jsou přepravovány 
pouze v případě, pokud to umožňují smluvní a přepravní podmínky 

Bezplatná přeprava
- průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu 
ZTP/P
- děti do 6-ti let v doprovodu osoby starší 10 let
- dítě v kočárku, včetně kočárku
- dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a 
invalidní vozíky držitele průkazů ZTP a ZTP/P
- tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé 
průkazů ZTP a ZTP/P
- členové Českého svazu bojovníků za svobodu (roč. narození 1946 
a dříve), Konfederace politických vězňů České republiky, Svazu 
PTP-VTNP na spojích zařazených do ZVS Jihočeského kraje, jejichž 
výchozí a zároveň  konečná zastávka je na území Jihočeského kraje                                                            

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus
Síťová jízdenka JIKORD plus platí v uvedeném dni a do 3:00 
následujícícho dne na vybraných linkách a tratích na území 
Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je 
přeprava cestujících bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje
na přepravu kol a zavazadel. Bližší podmínky využití jízdenky a 
seznam linek a přehled územní platnosti jízdenky (vč. 
mimokrajských úseků) naleznou cestující na 
www.jihoceskajizdenka.cz 


