
 
 
Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod 

 

Technické služby Havlíčkův Brod  -  Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod  -  Tel.: 569 429 818-9  -   Fax: 569 428 471 -  ts@tshb.cz -  www.tshb.cz    
 IČ: 70188041  -   DIČ: CZ70188041  -   KB: 1426521 / 0100  -  Organizace.zapsána v obch. rejstříku u Kr. soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 15 

 

 

Tarif MHD v Havlí čkově Brod ě  
Platný od 10. 2. 2015 (uvedené ceny jsou v četně DPH) 

 
1) Základní jízdné a dovozné za jednotlivou jízdu p lacené u řidiče: 

Jízdenka je platná po dobu 60 minut od doby prodeje (datum a čas prodeje je vytištěn na 
jízdence). 

 
A) V HOTOVOSTI – jízdenka je NEP ŘESTUPNÍ 

Jízdenku zakoupenou ve vozidle MHD v hotovosti lze použít pouze pro jízdu na konečnou daného 
spoje, na kterém byla zakoupena.  
Při platb ě v hotovosti u řidi če je účtována p řirážka k jednotlivému jízdnému ve výši 2,- K č. 

 
B) BEZHOTOVOSTNĚ čipovou kartou - jízdenka P ŘESTUPNÍ  

Jízdenku lze použít pro jeden přestup do 45 min. na kterékoli zastávce MHD. 

 

a) občanské    8,-Kč 

b) děti od 6ti let do 15let  5,-Kč    / čipová karta R - děti od 10 let po předložení průkazu  

  vystaveného dopravcem potvrzující datum, kdy dovrší 15let / 

c) důchodci do 70 let  5,-Kč    / čipová karta R - po předložení průkazu vystaveného dopravcem/ 

d) kočárek bez dítěte   5,-Kč 

e) pes beze schrány  5,-Kč 

f) zavazadlo rozměrů větších 

    než 250x450x700 mm nebo 1000x1000x50 mm 

   /přesahuje-li jeden rozměr/  5,-Kč 

 
2) Časové jízdné (lze použít pouze pomocí čipové karty s identifikací) 

a) měsíční žákovská – studentská 150,- Kč (nelze využít v době hlavních letních prázdnin) 

b) čtvrtletní žákovská – studentská 420,- Kč  (nelze využít v době hlavních letních prázdnin) 

c) měsíční pro důchodce  180,- Kč 

d) čtvrtletní pro důchodce                    510,- Kč 

e) měsíční občanská   270,- Kč 

f) čtvrtletní občanská              700,- Kč  

 
3)  Bezplatná p řeprava  
a) držitelé čipové karty S - seniorská 

b) děti do 6 let  

c) kočárek s dítětem a jedna osoba tvořící doprovod 

d) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P 

e) průvodce držitele průkazu ZTP-P 

f) držitelé průkazu Konfederace politických vězňů a Svazu PTP/VTNP 

g) pes je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P 

h) pes je-li přepravován ve schráně nepřesahující rozměry 250x450x700 mm 

i) cestující dle zákona 236/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

Tento dokument byl schválen Radou m ěsta Havlí čkův Brod dne 2. 2. 2015  usnesením č. 66/15. 
 

 


