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15120/2020

Váženízástupci měst a obcí Kraje Vysočina,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc při zajištěnímaximální informovanosti obyvatel
veřejnou dopravu objednávanou
Kraje Vysočina jako možných cestujicích využívajících
Krajem Vysočina" Důvodem je zavedení nového tarifu Veřejné dopravy VysoČiny (dále jen
VDV).

Jak bylo z našístrany avizováno, dochází 1. 3. 2020 k zavedení jednotného

přestupniho tarifu VDV, a to u velké části smluvních dopravcŮ Kraje VysoČina. Kraj pro
informaci obyvatel bude v následujících dnech využívatvíce kanálŮ, například média,

krajské noviny, plochy v dopravních prostředcích atd,

Každopádně bych Vás rád pažádal, aby došlo také z Vašístrany k rozšířeni přiložených
podkIadů mezi obyvatele, a to prostřednictvim například Vašich webových stránek,
informačníchploch, zpravodalů.
Děkuji Vám za Vaši spolupráci

V úctě

2 přilohy

Žžkova s7, §87 33 Jihlava, lČo: 708§0749

l

D datové schránky: ksab3eu, e-mail

:

posta@kr-vysoci*a"ce

Doložka konverze do dokumentu obsaženéhov datové zprávě
Tento dokument, kteqý vznikl převedením v§tupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslemt26539455-19?-257-2002l3l|3231, skládajícísezl listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Ysfup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Kraj Vysočina
Pracoviště: Kraj Vysočina
V Jihlavě dne 13,02.2020

RENATA KRUPIČKOVÁ

ď
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Jak se cestuje ve VDV

-

PLATÍ oD 7. 3. 2020

Jak se cestuje ve VDV od 1. březn a 202a
Co je to VDV?
Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny.
Go to znamená integrovaný dopravní systém?
Pornocí jedné jízdenky se můžecestujícípřepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina,
přičemžběhem cesty můžulibovolně přestupovat mezivlakem a autobusem.

Je do lDS VDV zapoiená i městská hromadná doprava (illHD)?
Od 1, března 2a2O zatím nebude integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování lD§ VDV se
s integrací MHD jednotliv,ých měst počítá, Postupné zavádění integrace MHD bude závislé na
uýsledcích jednání s jednotliv,ými objednateli MHD, tj. městy.

Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapoiené do VDV?

Seznam integrovaných dopravcu a §eznam linek a spojů je uveden ve §mluvních přepravních
podmínkách VDVv příloze ě.1 a2.
Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavvsoci nv. cz a v i ízdn ích řádech jednotlivých linek.

hdiah(ČD)veetněrychlíkďjsounaúzemíKrajeVysočina

integrované do VDV a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina.
Na linkách a spojích, které nejsou integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce.
Tyto jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV.
V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif
dopravce, případně lDS druhého kaie, pokud je tak Sanoveno v jízdním řádu.

Jak se bude odlišovat ce§ta vlakem nebo autobusem od í. března202O?
Cestujícísi koupí jízdenku 7 nástupní stanice/zastávky/zóny do
stanice/zastávky/zóny stejně jako doposud podle těchto pravidel:

výstupní

{. Cesta autobusem
Cestující si koupí papírovou jízdenku jako před zavedením Tarifu VDV.
V případě, že cestujícíjede integr,ovanýrn autobusem, dostane vždy integrovanou papírovou
jízdenku VDV. Vzhled integrované papírovéjízdenky VDV je zobrazen v příloze tohoto
dokumentu,
Pokud cestujícípojede neintegrovaným autobusem, dostane papírovou jízdenku, která ale
není integrovaná, tudížnení přestupní na jiné autobusy.
2. Gesta vlakem
Cestující si vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD, nebo podle tarifu VDV.
V případě předpokládaného přestupu na autobus, ktený je integrovaný do VDV, si vybere
jízdenku v Tarifu VDV, která je přestupní, Jízdenka v tarifu ČO Patr pouze na vlaky ČD, takže
ji nenímožnépoužítna přestup na integrované autobusy.
3. Cesta v případě přestupu bus - bus a bus - vlak
V případě nákupu jízdenky v integrovaném autobusu dostane cestující vždy automaticky
integrovanou jízdenku VDV- Viz příloha,
Pokud je autobus integrovaný ve VDV, využije se integrovaná papírová jízdenka VDV při

přestupu na vlak,
Ve vlaku ČOje nutné si při uvažovaném pokračování cesty integrovaným autobusem zvolit
jízdenku VDV, která je přestupní.

KRAJsKý úŘnn xnrue vysočlNA

Stránka 1 z 3

Jakse cestujeve

#VDV

vDv-

ILATí
aD L

g.

202a

4. Cesta mimo Kraj Vysoóina
Při přejezdu do jiného kraje, nebo sousedního integrovaného dopravního systému (lD§ JMK,
IREDO, lDS JK, SlD a PlD) si cestujícíjak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku v tarifu
dopravce. Výjimkou jsou linky, které jsou integrované na územíKraje Vysočina v lD§
sousedních krajů, tam si cestujícíktlpuje jízdenku v tarifu daného lD§.

Jak postupovat při cestě, když budu přestupovat?
Pokud chci využítpřepravní spojení, během kterého budu přestupovat
integrovanou papírovou jízdenku VDV, musím splnit několik podmínek.

a chci

vy,užít

{. Autobusy a vlaky, které chci využít,musí být integrované ve VDV

Tuto informací zjistím v jízdnímřádu dané linky, nebo na webových stránkách
vrrww. ve re i nad

opravavvs oci

nv.

cz

2. §pojení musí být možnév časovépIatnostijízdenky
Každédvě zóny mezi sebou mají stanovenou tarifní vzdálenost (počet tarifních jednic) od které

se odvíjícena za přepravu a časová platnost jízdenky.
Časová platnost jízdenky je vždy uvedená na jízdence.

3. Při nákupu jízdenky (řidič v autobusu, průvodčíve vlaku nebo poktadna ČP} saetim
číslozóny VDV, ve které končímcestu.
Tuto informací zjistím v jízdnímřádu dané linky (číslouvedené u zastávky}, nebo na webových
stránkách wvrnv.vereinadopravavvsocinv.cz (seznam zastávek azařazení do zóny).

4, Při přestupu potom řidiěi, nebo průvodčímupředkládám integrovanou papírovou
jízdenku.
Řiaič nebo průvodčízkontroluje územní,relační(směrovou) a časovou platnost jízdenky.
Konec časovéplatnostíjízdenky se posuzuje podle času pravidelného příjezdu autobusu nebo
vlaku do cílovézastávky,
Jakou si mám koupit jízdenku v integrovaných autobusech a vlacích?
Od 1, března 2020 jsou platné tyto jízdenky:
1. lntegrovaná papírová jízdenka VDV pro jednotlivou

jízdu

Tato jízdenka má omezenou ěasovou platnost a lze s ní libovolně přestupovat mezi vlakem a
autobusem (integrovanými ve VDV) v libovolných kombinacích, pokud cestujícíjede ve směru
cesty a uýstup na konečnézastávce je v časovémlimitu jízdenky.
Tato jízdenka bude vždy cestujícímuvydaná v integrovaných autobusech, Ve vlacích je nutno
si tuto jízdenku vyžádat.
2. lntegrovaná papírová 24 hodinová jízdenka síťová,
S touto jízdenkou je možnécestovat po Kraji Vysočina všemi integrovanými autobusy a vlaky
po dobu 24hodin od okamžiku zakoupeníjízdenky,
3. lntegrovaná papírová jednozónová jízdenka
V rámcijedné zóny je možno cestovat všemi integrovanýmiautobusy a vlaky a to iopakovaně
po dobu 45 minut od okamžiku zakoupeníjízdenky,
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Jak si zjistím cenu uvažovanéhospoiení a zda je možnécestu realizovat v časové
platnosti jízdenky?
Casová platnost jízdenky je v dostatečné míře odvozená od uvažovanéhopřepravního spojení
mezi dvěma zónami. Je možnési podle vyhledané cesty ověřit zda je ěasová platnost
dostačujícía to následně:
a} podle jízdníhořádu nebo na webových stránkách www,vereinadopravawsocinv.cz

zjistím
příslušnost zastávky do zóny
b) počet tarifních jednic mezi dvěma zónamije uveden v příloze č, 3 Tarifu VDV uvedené na
webových strán kách www, verein adopravawsoci nv, cz
c) časová platnost jízdenky a cena se stanovuje podle počtu tarřních jednic a to v ceníku
jízdnéhoVDV, kte{ je uveden v příloze ě. 1 Tarifu VDV uvedené na webových stránkách
www. verei nad opravavysoci nv. cz

Bude i předplatn é jízdné?
V tarifu VDV bude od 1 . března2O2a pouze 24 hodinová papírová integrovaná síťová jízdenka,

Dalšípředplatné jízdné(7 denní, 30 denní, 90 denní, ročnísítbvé)bude zavedené až v dalších
fázích rozšiřování lDS VDV.

Fungují v tarifu VDV slevy na jízdném?
Ano, do tarifu VDV j§ou zapracované všechny státem nařízenéslevy, plus některé, které nařídil
Kraj Vysočina. Pro bližšíinformace doporuěujeme nahlédnout do ceníku jízdného,Tarifu a
SmluvníchpřepravníchpodmínekVDVnastránkách
Navíc ke státu nařízeným slevám, Kraj Vysočina nabízíslevy pro síťovéjízdnéa pro některé
skupiny cestujících, kteří majízajištěnou bezplatnou přepravu a podmínky pro uznání nároku,
Bude §e céna jízdnéholišit od 1. března 2020?
Z důvodůpřípravy předplatného jízdného,integrace MHD do VDV a možnosti
překračovat hranice krcje na jednu jízdenku bylo nutné sjednotit ceníky všech integrovaných
dopravců do jednoho ceníku,

Ano.

Jaké má integrované jízdnévýhody?
Cena integrovaného jízdnéhomezi zónamiVDV na integrovaných autobusech a vlacích bude
vždy stejná, bez ohledu na zvolenou trasu (v rámci podmínek VDV), počet přestupů a
zvoleného druhu dopravy.
Cena jízdenky se odvíjíod nejkratšímožnépřepravní cesty mezi hlavními zastávkami dvou
různých zón. Nenítedy podstatné, které zastávky použijípro nástup a které pro uýstup pokud
budou pořád v rámci stejných zón.
Je možnépřestupovat mezi vlaky a autobusy bez nutnosti si kupovat nové jízdenky. Při
každémnástupu se nebude počítatnástupní §azba, která ťdy zvyšovala jízdné.Vznikne tedy
úspora ceny jízdného,zvláště v případě přestupu na kratšívzdálenosti.
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Veřejná doprava Vysočiny
lntegrovaný jízdnídoklad VDV
Název Dopravce
Ulice, číslopopisné, PSČ, Město
tČo: ooooooo0, DlČ; cZ00000000

Číslopokladny: 001, Linka: 000180, Spoj: 14
Císlo jízdenky: 0001
Platnost: 00 Jihlava, 01 Polná
Datum a čas vydání: 30. 02, 2a19 14:1a:47

Základní iízdné
Počet osob 1
Cena: 30 Kč včetně 10 % DPH
Hotovost

Z: Jihlava, aut, nádr. (001)
Do: Polná, Janovice (019)

Platí do: 30, 02. 2019'l5:4a

