Všechny děti ve věku od 6 do 18 let mohou cestovat po celém Česku se slevou 75 % z ceny
obyčejné jízdenky pro dospělého a to všemi příměstskými (venkovskými) autobusy
i vlaky. Bez ohledu na víkendy či prázdniny. Tyto slevy se nevztahují na linky MHD!

CO K NÁKUPU „DĚTSKÉ“ JÍZDENKY BUDEŠ POTŘEBOVAT?
DĚTI OD 6 DO 15 LET
Nepotřebuješ žádný průkaz, stačí si o „dětskou“ jízdenku jen říci.
Ale jestli už chodíš např. do 7. třídy a výškou dorůstáš rodiče,
bylo by vhodné, abys už raději průkazku měl. Jen pro jistotu,
ne všichni řidiči, průvodčí a revizoři ti sdělený věk musí věřit. Bude
se hodit také při cestě linkou městské hromadné dopravy (MHD),
kde platí trochu jiné předpisy a často je povinná při nákupu
zlevněné jízdenky již od 10 let věku. Používat k tomu můžeš i starý
modrožlutý žákovský průkaz, případně průkazy zmíněné níže.

DOSPÍVAJÍCÍ OD 15 DO 18 LET
Je ti 15 let a více? K nákupu „dětské“ jízdenky musíš mít povinně průkaz. Jestli jsi ho
například zapomněl doma, raději si již kup plnou jízdenku pro dospělé. Jinak ti totiž hrozí
pokuta od revizora, který chodí i do autobusů ČSAD a vlaků.
JAKÝ PRŮKAZ MŮŽEŠ POUŽÍVAT? 
Musí být s fotografií, datem narození a jménem: například občanský průkaz*, cestovní pas,
průkaz ISIC anebo některou dopravní kartu (IN karta ČD).
* Občanský průkaz se na vyžádání vystaví i dětem mladším 15 let. Platí 5 let od vydání a stojí 50 Kč.

STUDENTI OD 18 DO 26 LET
Jízdenku se slevou si mohou koupit již jen řádní studenti. Musí však mít již
speciální oranžový žákovský průkaz anebo průkaz ISIC. Jak jej získat ti poradí
na nádraží, v dopravní kanceláři ČSAD anebo na Internetu.
PLZEŇSKÁ KARTA
Ta je šikovná, ale bohužel pořád jsi povinný respektovat ke slevovému jízdnému vše výše napsané.
Od 15 let musíš mít ještě průkaz, kterým doložíš svůj věk. Nad 18 let průkazem dokládáš studium.
Podrobnosti o jízdném pro děti a studenty najdete na webových stránkách dopravců.
Informace o časovém předplatném Integrované dopravy Plzeňska najdete na webu: www.poved.cz
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
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