
Tarifní podmínky MHD Strakonice účinné od 1.7.2022 

 

Bezplatně se přepravují: 

děti do 6 let 

dětský kočárek s dítětem 

držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu 

držitelé průkazů Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých politických vězňů České 

republiky a Ústřední rady Svazu PTP a VTNP 

držitel průkazu ZTP a ZTP/P, včetně invalidního vozíku 

průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes 

 

Jednotlivá jízdenka: 

 

Úplné zrušení jízdného v rámci I. pásma: 

Všechny osoby přepravující se v rámci I. pásma neplatí jízdné. 

 

           I. pásmo          II. pásmo 

dospělá osoba od 18 let          0,- Kč       10,- Kč 

děti od 6 do dovršení 18 let                                                                                      0,- Kč         5,- Kč   

studenti od 18 - 26 let (po předložení studentského průkazu)                  0,- Kč         5,- Kč                                                                                                

dospělá osoba nad 65 let          0,- Kč                      5,- Kč 

invalidní důchodce 3.stupně (po předložení průkazu)                                              0,- Kč                     5,- Kč     

zavazadla o rozměrech větších než 20 x 30 x 50 cm, 

dětský kočárek bez dítěte, souprava lyží s holemi, 

pes, není-li přepravován ve schránce          0,- Kč           5,- Kč 

Při zakoupení jednotlivé jízdenky ve vozidle se jízdné navyšuje o 2,- Kč. 

Koloběžky je možno přepravovat pouze ve složeném stavu. Jízdní kola se nepřepravují. 

 

Časová jízdenka: 

 

měsíční síťová jízdenka občanská          0,- Kč           280,- Kč 

čtvrtletní síťová jízdenka občanská          0,- Kč           680,- Kč 

měsíční jízdenka žákovská/studentská          0,- Kč           140,- Kč 

roční síťová jízdenka občanská pro dospělou osobu nad 65 let          0,- Kč     200,- Kč/rok 

Časové jízdenky jsou platné pro všechny linky MHD ve Strakonicích. 

 

 

Zastávky náležící do 2. pásma (Katovice): 

MHD č. 3: Katovice ZŠ, Katovice Nádražní ul. I., Katovice Nádražní ul. II. 

Ostatní neuvedené zastávky náleží do I. pásma. 

 

Při jízdách mezi zastávkami II. pásma platí cestující jednotlivé i časové jízdné pro II. pásmo. 

 

Při jízdách ze zastávek ležících v I. pásmu do zastávek ležících v II. pásmu a obráceně platí  jízdné pro II. pásmo, 

bez ohledu na ujetou vzdálenost. 

 

Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách 

na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících bezplatná. 

Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel. 

 


