
Tarifní Plné
vzdálenost jízdné

km Kč "1" "2"
1 – 4 12,00 6,00 3,00
5 – 7 17,00 8,00 4,00

8 – 10 21,00 10,00 5,00
11 – 13 26,00 13,00 6,00
14 – 17 32,00 16,00 8,00
18 – 20 35,00 17,00 8,00
21 – 25 41,00 20,00 10,00
26 – 30 46,00 23,00 11,00

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

Zlevněné jízdné :      
"1" - cestující od 6 let do 18 let

- žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let

- cestující starší 65 let

- pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech

- za přepravu psa

"2" - držitelé průkazů ZTP a ZTP-P

Zlevněné jízdné platí i pro mezinárodní jízdy z a do České republiky, ale pouze jen pro český úsek cesty.

Bezplatně se přepravují :  - děti do 6-ti let

 - průvodci držitelů průkazů ZTP-P, nebo vodící pes

Dovozné v jednotné výši 10,- 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, lyže, krosny

Dovozné se neplatí za dětské kočárky, invalidní vozíky a tašky na kolečkách držitelů průkazů ZTP a ZTP-P
Na linkách je možné odbavení pouze v hotovosti v Kč nebo bankovní kartou.

Vnitrostátní přeprava na území České republiky je povolena. Vnitrostátní přeprava na území Polska není povolena.

ČSAD Karviná a.s.

- důchodci invalidní s invaliditou 3.stupně (Nárok na zlevněné 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.)

CENÍK  JÍZDNÉHO
platný na lince
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Zlevněné 
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 provozované


