
platné od 10.12.2017

Na lince 695 800 (MHD Vrchlabí) platí tarif integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO.

Jsou zde uznávány jízdní doklady IREDO v rámci své zónové a časové platnosti.

Po zónách 450 Vrchlabí a 451 Herlíkovice platí následující jízdné:

v rámci zóny Vrchlabí,

z Vrchlabí do Herlíkovic

obyčejné jízdné 10 Kč 12 Kč

poloviční jízdné 5 Kč 6 Kč

zavazadlo * 6 Kč 6 Kč

ZTP, ZTP/P 0 Kč 0 Kč

*zavazadlo = předmět s rozměry nad 20x30x50 cm, lyže, snowboard, kočárek bez dítěte atd.

v rámci zóny Vrchlabí,

z Vrchlabí do Herlíkovic

sedmidenní plné 80 Kč 96 Kč

sedmidenní poloviční 40 Kč 48 Kč

třicetidenní plné 300 Kč 360 Kč

třicetidenní poloviční 150 Kč 180 Kč

devadesátidenní plné 810 Kč 972 Kč

devadesátidenní poloviční 405 Kč 486 Kč

Časové jízdné umožňuje neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky (včetně víkendů).

Jízdenku je možno zakoupit v autobuse, není přenosná.

(platí v celém IDS IREDO do 24:00  ve dni výdeje)

160 Kč

280 Kč

400 Kč

80 Kč

30 Kč

10 Kč

- děti od 6 do 15 let

- žáci a studenti základních, středních a vysokých škol (po předložení průkazky s fotografií)

- osoby starší než 65 let

- pes

- děti do 6 let

- držitelé průkazu ZTP a ZTP-P (pouze na území MHD)

- osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P

- důchodci - držitelé průkazů vydaných ÚV ČSBSPFaš.

- důchodci - držitelé průkazů KPVČR a PTP

- kočárek s dítětem

Tarifní podmínky MHD Vrchlabí

Bezplatná přeprava:

Přeprava za poloviční jízdné (50 %):

Jednodenní síťové jízdné IREDO

Časové (vícedenní) jízdné IREDO

Jednoduché jízdné IREDO

v rámci zóny Herlíkovicedruh jízdného

druh jízdného v rámci zóny Herlíkovice

pro jednotlivce

pro skupinu až 5 osob (z toho max. 2 dospělé)

pro skupinu až 4 osob bez omezení věku

pro psa

pro dítě

pro zavazadlo


