
TARIFNÍ PODMÍNKY MHD 
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Jednotné jízdné v celé síti MHD

Platba 
hotově

Elektronická 
peněženka

za osobu 14 Kč 10 Kč

děti od 6 do 15 let
pes bez schránky 7 Kč 5 Kč

zavazadla 7 Kč 5 Kč

Časové jízdenky (kupony)

měsíční čtvrtletní roční

občanský 220 Kč 600 Kč 1 980 Kč

zlevněný / 
studentský 110 Kč 300 Kč 990 Kč

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem 
(jízdenkou, předepsaným průkazem, odbavovací 
kartou), je povinen zaplatit jízdné a  přirážku nebo 
prokázat svoji totožnost. Smluvní přepravní podmínky 
jsou dostupné na www.mhdzdar.cz.

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
• děti do 6 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 průkazů vydané Městským úřadem 
ve  Žďáru nad Sázavou pro majitele zlaté plakety 
prof. Jánského

• důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé 
osvědčení), vdovy po účastnících odboje (držitelé 
osvědčení)

Bezplatný přestup na linkách MHD
Při platbě jednotlivého jízdného pomocí elektronické 
peněženky je možné do 30 minut od zakoupení 
jízdenky nastoupit do dalšího spoje MHD. Cestující při 
nástupu řidiči nahlásí přestup a přiloží čipovou kartu 
k odbavovacímu zařízení.

Pro všechny cestující, kteří si zakoupí jízdenku 
na vybraných spojích linky 4, na které přímo navazuje 
spojení linkou 9 směr průmyslová zóna Jamská. 
(cestující pokračují v autobusu bez nutnosti přestupu).

Pro všechny cestující, kteří si zakoupí jízdenku na spoji 
4 linky 3 a pokračují dále spojem 3 linky 3 bez přestupu.

Při zakoupení 24 hodinové jízdenky je možné po dobu 
24 hodin od zakoupení cestovat na linkách MHD. Při 
nástupu řidič zkontroluje platnost jízdenky.

Bezbariérové spojení
Provoz MHD zabezpečují nízkopodlažní vozidla, 
bezbariérově je provozována většina spojů 
na páteřních linkách. Případné informace o konkrétním 
spoji poskytne dispečink dopravce, v  pracovní dny 
6:00 – 14:30 tel.: +420 566 696 165.

24 hodinová jízdenka

Platba hotově Elektronická 
peněženka

za osobu 40 Kč 40 Kč

děti od 6 do 15 let 
pes bez schránky 20 Kč 20 Kč

Pravidelnost se vyplácí ...

Aplikace Kdy přijede 
pro rychlé zjištění odjezdu autobusu

Platnost od 1. 1. 2018.

Přepravu zajišťuje ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 
Žďár nad Sázavou, www.zdar.cz, bus@zdar.cz, 
informace: 566 696 166, dispečink: 566 696 165, 
tel. připomínky: 566 696 160.

Své připomínky mohou občané směřovat 
na pracovníky odboru komunálních služeb 
nebo   přímo dopravci - firmě ZDAR. Pro tyto 
účely je speciálně v provozu také mail mhd@
zdarns.cz

Informační kancelář společnosti ZDAR a.s. 
naleznete nově na adrese Nádražní 456/15 
(v budově sídla Autoškoly Vysočina). 
Informační kancelář je nejlépe dostupná od 
zastávky Nádražní. 


