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Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou (s platností od 1. 10. 2020)
.

Jednoduché jízdné
osoba nad 15 let
děti od 6-ti do 15-ti let
pes mimo schránu
1 kus zavazadla

platba hotově
14 Kč

platba odbavovací kartou
10 Kč

platba bankovní kartou
15 Kč

7 Kč

5 Kč

7,5 Kč

24hodinová jízdenka
osoba nad 15 let
děti od 6-ti do 15-ti let
pes mimo schránu
1 kus zavazadla

platba hotově
40 Kč

platba odbavovací kartou
40 Kč

platba bankovní kartou
41,5 Kč

20 Kč

20 Kč

21,5 Kč

Časové jízdenky (kupony) - pouze formou adresné odbavovací karty, neplatí ve veřejné linkové dopravě
Odbavovací karty /čipové bezkontaktní/
Seniorská
(adresná, nad 70 let) – bezplatná přeprava – jízdním dokladem je odbavovací karta
Studentská
(adresná, pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol)
– měsíční kupon za 110 Kč (čtvrtletní 300 Kč, roční 990 Kč)
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Zlevněná
(adresná, pro občany v plném invalidním důchodu nebo starobním důchodu)
– měsíční kupon za 110 Kč (čtvrtletní 300 Kč, roční 990 Kč)
– jízdním dokladem je odbavovací karta
Občanská
(adresná) – měsíční kupon v ceně 220 Kč (čtvrtletní 600 Kč, roční 1980 Kč) – jízdním
dokladem je odbavovací karta
Držitele zlaté
(adresná, držitelé zlaté Jánského plakety) – bezplatná přeprava – jízdním dokladem je
Jánského plakety odbavovací karta
Přenosná
(anonymní) – jízdním dokladem je jízdenka; bezplatný přestup do 30 min. od času
vydání 1. jízdenky, jízdním dokladem v případě přestupu je odbavovací karta +
1.jízdenka + přestupní jízdenka
Odbavovací karty - ceník služeb
Vystavení karty
Změna druhu karty
Zablokování karty
Odblokování karty
Ověření posledních 5 operací jako elektronické peněženky
Úprava karty pro možnost platby u dopravců zapojených v clearingu
Zjištění zůstatku na kartě
Vrácení hotovosti elektronické peněženky u funkční karty
Poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů držitele karty
Zakoupení plastového pouzdra na kartu

150 Kč
30 Kč
30 Kč
0 Kč
100 Kč
30 Kč
0 Kč
50 Kč
50 Kč
17 Kč

.

Bezplatná přeprava
- děti do 6-ti let, kočárky s dítětem
- osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně invalidního vozíku
- představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci ústavního soudu)
- důchodci nad 70 let na základě seniorské odbavovací karty
- držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR, členové Konfederace politických vězňů
- držitelé průkazky pro majitele zlaté Jánského plakety (do 31. 3. 2012, poté pouze odbavovací karta)
- důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení), vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení)..

Stručný výňatek ze Smluvních přepravních podmínek
s platností pro MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 9. 2019)
− Právo na přepravu má cestující jen tehdy,
a) není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič na základě údajů v osvědčení
o registraci vozidla,
b) splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad),
c) řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek.
− Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi. Výjimku tvoří pouze osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace v MHD, které mohou nastupovat všemi dveřmi.
− Jízdními doklady jsou:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu,
b) jízdenka časová,
c) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních
podmínek právo na přepravu,
d) platební (čipová bezkontaktní) karta.
− Jízdenky vydává řidič ve vozidle.
− Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí jen pro spoj, na který byla vydaná a jen pro den, na který byla vydaná.
− Děti do 6-ti let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10-ti let.
− Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedeni vozidla, obsazenost vozidla
a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání.
− Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho
přepravu odmítnout.
− Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, je přepravován vždy bezplatně.
− Za nedokončenou přepravu v MHD se jízdné nevrací!
− Jest1iže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Telefonické spojení na dopravce (ZDAR, a.s.)
telefon
ústředna akciové společnosti: (A)

566 696 111

generální ředitel

566 696 100

ředitel Závodu dopravy: (D)

566 696 110

odborný dopravní referent, jízdní řády: (D)

566 696 161

odborný technický referent: (D)

566 696 162

odborný referent informatiky: (D)

566 696 167

vedoucí provozu osobní pravidelné dopravy: (D)

566 696 168

dispečink: (B)

566 696 165

náměty, připomínky a stížnosti cestujících: (E)

566 696 160

informační kancelář – ulice Nádražní 465/15: (C)

566 696 166

(A): provoz nepřetržitě - včetně víkendu a svátků
(B): provoz od 5.30 do 15.30 v pracovních dnech
(C): provoz v pondělí, ve středu a v pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00
(v pátek do 16:00), v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30
(D): provoz od 6.00 do 14.30 v pracovních dnech
(E): provoz nepřetržitě – v době nepřítomnosti záznamník

Jízdní řády MHD Žďár nad Sázavou od 1. 1. 2023

Další informace: http://mhd-zr.xf.cz (pro zrakově postižené: http://mhd-zr.xf.cz/blind; pomocí mobilního telefonu: http://mhd-zr.xf.cz/wap)

