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PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH VE VĚKU 6 AŽ 15 LET  
V LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ 

 

Dle smluvních přepravních podmínek dopravce 
 
 

CESTUJÍCÍ VE VĚKU OD ŠESTI LET DO DNE, KTERÝ PŘEDCHÁZÍ JEHO 
PATNÁCTÝM NAROZENINÁM, MÁ NÁROK NA NÁSLEDUJÍCÍ SLEVY: 

 

ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ 
Sleva 62% ze základního jednotlivého jízdného se poskytuje pro cesty z místa bydliště do školy 

a to jen na trasu časově či kilometricky nejvhodnější. 
 Nárok se dokládá POUZE příslušným žákovským průkazem 

modrožluté barvy.  Formulář průkazu zakoupíte v některé 
dopravní kanceláři ČSAD nebo na nádraží Českých drah.  

 Průkaz se smí používat jen tehdy, pokud je řádně vyplněný, 
opatřený fotografií, razítkem a podpisem školy, do které žák 
dochází. A na závěr je i potvrzený libovolnou dopravní 
kanceláří, která průkaz opatří holografickou známkou 
a přelepí ochrannou fólií. 

 Žák je povinen průkaz udržovat v řádném stavu, nepoužívat 
pro cesty mimo trasu v něm uvedenou a při nákupu jízdenky VŽDY předkládat!  

 I když žák nadále navštěvuje základní školu, ve věku nad 15 let má nárok již jen na tzv. studentské 
jízdné (sleva 25%), ke kterému si musí pořídit jiný - oranžový průkaz.   

 

 
 

POLOVIČNÍ JÍZDNÉ 
Sleva 50% ze základního jednotlivého jízdného se poskytuje na všech  

pravidelných linkách veřejné dopravy v Česku (včetně MHD a železnice). 
    

Děti starší 10 let jsou povinné doložit nárok na poloviční jízdenku   
úředně vydaným průkazem s fotografií, datem narození a jménem. 

Bez dokladu o věku si nesmíte poloviční jízdenky kupovat,  
protože od revizora vám za to hrozí pokuta! 

 
JAKO DOKLAD O VĚKU JE MOŽNÉ POUŽÍVAT 

A) Cestovní pas. 
B) Modrožlutý žákovský průkaz na dojíždění do školy.  
C) Občanský průkaz - na vyžádání se vydává i dětem mladším 15 let. Cena 50 Kč, platí 5 let.   
D) Tzv. totoženku – vydá na počkání jakákoliv dopravní kancelář. Je nutná fotografie, rodný list 

dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče). Dopravci si průkazky navzájem uznávají.  
 

 

POZOR! K uznávaným dokladům o věku nepatří běžné žákovské knížky, sešity a průkazy pojišťoven. 
 

SLEVOVÁ JÍZDENKA BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁKOVSKÉHO PRŮKAZU  
NEBO DOKLADU O VĚKU JE NEPLATNÁ!  

OD REVIZORA HROZÍ POKUTA 500-1000 KČ! 


