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Jihočeský koordinátor dopravy

Informace pro cestující k prodeji krajské jízdenky JIKORD plus
JIKORD plus je celokrajská jednodenní jízdenka, která platí ve veřejné dopravě po území Jihočeského
kraje. Jízdenku lze využít k cestování všemi vlaky Českých drah (včetně rychlíků), městkou
hromadnou dopravou, regionálními a některými vybranými dálkovými autobusy smluvních dopravců
po území Jihočeského kraje a na celé trase mezinárodní linky WA15 Telč – Slavonice – Raabs an der
Thaya (Dolní Rakousko). Jízdenka je vhodná především k rodinným výletům a její cena je stanovena
na 250 Kč. Jedná se o papírovou jízdenku s volnými poli pro vpis data nástupu jízdy, její velikost je
shodná s platební kartou. Součástí jízdenky jsou ochranné prvky, které brání zneužití a padělání.
Platnost jízdenky Zakoupená jízdenka nabývá platnost po vypsaní aktuálního data nástupu do
dopravního prostředku ve formátu DEN / MĚSÍC / ROK (DD/MM/RRRR) - bez vypsání data je jízdenka
neplatná. Jízdenka je platná v den nástupu přepravy a až do 3:00 hod. následujícího dne.
V pracovních dnech je určena pro 1 dospělého a 1 dítě ve věku od 6 do 15 let o víkendech a svátcích
pro 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku od 6 do 15 let věku.
Reklamace - podmínky přepravy se řídí přepravními podmínkami jednotlivých dopravců, kteří vyřizují
i případné reklamace.
Kde a jak použít jízdenku? Jízdenka platí pouze na území Jihočeského kraje – tedy do poslední
zastávky na příslušné autobusové lince, na železnici poslední stanice/zastávky v Jihočeském kraji.
Pokud máte zájem cestovat mimo území Jihočeského kraje, je nutné si dokoupit z poslední
stanice/zastávky v kraji další jízdenku. Např. při cestě do Prahy vlakem si zakoupíte jízdenku ze
Sudoměřic u Tábora. Nezáleží na tom, jestliže vlak v dané stanici zastavuje či ji projíždí (v případě
rychlíků). Při cestě autobusem, např. do Telče, platí JIKORD plus na lince 320 004 ČSAD JIHOTRANS do
Studené, dále si zakoupíte jízdenku Telč – Studená. Prosíme Vás o nahlášení této informace řidiči
autobusu při nástupu.
JIKORD plus a MHD Jízdenku JIKORD plus je možné také využít v systémech městské hromadné
dopravy ve městech České Budějovice (včetně linek za město, jako např. trolejbus na Borek), Tábor,
Jindřichův Hradec, Písek a Strakonice. Využitím této jízdenky si ulehčíte cestování v jiných městech,
nebudete muset hledat automaty či jinak shánět jízdenky, navíc bude tato jízdenka platit po celý den
i v MHD, včetně nočních linek (platnost do 03:00 hodin následujícího dne).
Smluvní dopravci, u kterých lze využít jízdenku JIKORD plus
- České dráhy, a. s. (vlaky kategorie Os, Sp. a R)
- ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s.
- ČSAD JIHOTRANS a. s. (včetně vnitrostátních cyklobusů a skibusu na Lipno)
- ČSAD STTRANS a. s.
- COMETT PLUS, spol. s. r. o.
- ICOM transport a. s.
- ČSAD Jindřichův Hradec a. s.
- Josef Štefl – tour
- ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané linky, mimo linek České Budějovice - Praha
- „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o.“
- Dopravní podnik města České Budějovice a. s.
- ČSAD autobusy Plzeň a. s. – linky Horská Kvilda – Bučina a Nová Pec – Jelení Vrchy

-

Dr Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG – linka Telč – Slavonice – Raabs
an der Thaya (Dolní Rakousko).
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