
CENÍK JÍZDNÉHO
 platný na linkách 870407 a 870426

ČSAD  Havířov a.s.  od  1. září 2018

Tarifní Plné Zlevněné 
vzdálenost jízdné jízdné

km Kč "1" "2"

1 - 4 12,00 6,00 3,00

5 - 7 16,00 8,00 4,00

8 - 10 20,00 10,00 5,00

11 - 13 25,00 12,00 6,00

14 - 17 29,00 14,00 7,00

18 - 20 33,00 16,00 8,00

21 - 25 37,00 18,00 9,00

26 - 30 42,00 21,00 10,00

31 - 35 45,00 22,00 11,00

36 - 40 49,00 24,00 12,00

41 - 45 53,00 26,00 13,00

46 - 50 58,00 29,00 14,00

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

56 - 60 65,00 32,00 16,00

61 - 70 67,00 33,00 16,00

71 – 80 82,00 41,00 20,00

Základní druhy jízdného :
Plné jízdné : - cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné jízdné
Zlevněné jízdné :      

"1" - pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech
- za přepravu psa

"2" - cestující od 6 let do 18 let
- žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let
- cestující starší 65 let
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P

Bezplatně se přepravují : - jedno dítě do 6-ti let

- průvodci držitelů průkazů ZTP-P, nebo vodící pes
- členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé
obce legionářské (ČsOL) na základě tzv. „osvědčení o účasti v národním boji“

Dovozné  v jednotné výši 7,- Kč se platí za jedno zavazadlo :

- větší než 30 x 40 x 60 cm

- tvaru válce, jehož délka přesahuje 150 cm a průměr 10 cm

- tvaru desky, jejíchž rozměr přesahuje 5 x 80 x 100 cm

- jehož hmotnost přesahuje 25 kg
- kočárek, kočárek typu golfové hole, sáně, krosny, kolo
Dovozné se neplatí za dětské kočárky, invalidní vozíky a tašky na 
kolečkách držitelů průkazů ZTP a ZTP-P
Na lince je možné odbavení pouze v hotovosti nebo bankovní kartou.

ČSAD Havířov a.s.

dle zákona č. 255/1946 Sb.*

* neplatí na lince 870 407 Havířov – Prostřední Bečva


	od 1.9.2018

