Tarif pravidelných motorových vlaků platný od 11. prosince 2016
Trať Jindřichův Hradec – Obrataň:
J. Hradec – N. Včelnice

N. Včelnice – Kamenice n. L.

Kamenice n. L. – Černovice u T.

Černovice u T. - Obrataň

Trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice:
J. Hradec – M. Ratmírov

M. Ratmírov – Kaproun

Kaproun – N. Bystřice

Jízdné a přepravné:

26 Kč 13 Kč 6 Kč 40 Kč 104 Kč 52 Kč 24 Kč 208 Kč

104 Kč 48 Kč 624 Kč

312 Kč

36 Kč 18 Kč

144 Kč

432 Kč

288 Kč

Žák do 15 let

192 Kč

Žák do 15 let

384 Kč

144 Kč 72 Kč

64 Kč

864 Kč

Žák do 15 let

120

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let

3-4

128 Kč

Předplatné 30 dnů
obousměrné

Od 15 let

90

32 Kč

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let

2

64 Kč

Předplatné 7 dnů
obousměrné

Od 15 let

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let
8 Kč

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let

Od 15 let
16 Kč

Nadměrné zavazadlo,
jízdní kolo

Časová platnost (min)
30

Žák do 15 let, kočárek,
pes

Počet na sebe
navazujících zón
1

Od 15 let

Předplatné 7 dnů
jednosměrné

Jednorázové jízdné

144 Kč

Slevy z plného jízdného v pravidelných motorových vlacích
 Sleva 50 %: Děti 6-15 let, důchodci a žákovské jízdné 15-26 let.
Děti od 10 let a důchodci do 70 let musí nárok na slevu prokázat průkazkou.
Nárok na žákovské jízdné je nutné prokázat průkazkou pro konkrétní trasu potvrzenou školou.
 Jednotné jízdné 6 Kč: žákovské jízdné do 15 let. Nárok na žákovské jízdné je nutné prokázat průkazkou pro konkrétní trasu potvrzenou školou.

Bezplatná přeprava: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P, rodiče a opatrovníci navštěvující děti umístěné
v ústavech, účastníci odboje a osoby, u nichž tak stanoví zákon.

Výtah z tarifu a přepravních podmínek
Ve všech vlacích a v prostorách JHMD a. s. je zakázáno kouřit!
Zakoupenou jízdenku označte bezprostředně po nástupu do vlaku.
Neoznačená jízdenka je neplatná!
Po označení je jízdenka platná pro jednu osobu v dané zóně/zónách a po dobu uvedenou na jízdence.
Jednorázové jízdenky zakoupíte v obsazených stanicích a dalších obchodních místech JHMD nebo ve vlaku bez přirážky.
Předplatné jízdenky zakoupíte v obsazených stanicích.
Přeprava jízdních kol je možná ve všech vlacích do vyčerpání kapacity vlaku.
Přepravu větší skupiny nebo většího počtu kol, případně cestujících na vozíku, oznamte nejméně 48 hodin předem na kontakt: office@jhmd.cz, tel. 384 361 165.
Ve vlacích JHMD a.s. neplatí tarif, komerční slevy ani režijní jízdenky jiných dopravců.
Kompletní tarif a přepravní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.jhmd.cz nebo na vyžádání ve vlaku a na pokladnách JHMD a. s.

