
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje
IDSOK

Integrovaný dopravní systém Vám umožňuje využít pro vaše 
cestování několik dopravních prostředků na jednu jízdenku.

IDSOK na území Olomouckého kraje spojuje do jednoho 
dopravního systému dopravce provozující železniční, 
autobusovou a  tramvajovou dopravu. Cestující tak může 
zaintegrovanými vlaky a  autobusy na vybraných tratích 
cestovat na jízdenky IDSOK, které si dopravci vzájemně 
uznávají.
Veřejná doprava se tak stává konkurenceschopnou 
individuální automobilové dopravě.

IDSOK je charakterizován:
• jednotnými tarifními a  smluvními přepravními podmínkami  

na celém území IDSOK
• jednotným jízdním dokladem
• vzájemným uznáváním jízdních dokladů mezi dopravci

Zónové uspořádání IDSOK

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón. 
Do každé zóny je zařazeno území jedné větší obce (města) nebo 
více obcí a jejich místních částí. Barevné zobrazení zón je pouze 
názorné. Cena jízdenky není s barvou zóny nijak spojena.

Schématické mapy zónového uspořádání IDSOK jsou k dispozici 
na www.kidsok.cz v odkaze MAPY IDSOK.

Kde hledat odjezd, v kolik mi to jede?

Na webových stránkách www.kidsok.cz v odkaze JÍZDNÍ ŘÁDY 
je ucelený zdroj informací o  regionální autobusové i  železniční 
dopravě. Jsou zde také jízdní řády všech MHD. 
Informace o začlenění linky v IDSOK je uvedena v záhlaví jízdního 
řádu a v poznámkách jízdního řádu. 

Jak poznám dopravní prostředek IDSOK?

Dopravní prostředky jsou označeny logem IDSOK umístěným 
v blízkosti předních dveří.

Pro cestu autobusem
• V zónách, v nichž není provoz MHD, se všechny jízdenky kupují 

v autobuse při nástupu u řidiče.
• V  zónách s  provozem MHD kromě Olomouce (1-Zábřeh, 

11-Šumperk, 41-Prostějov, 51-Přerov, 61-Hranice) se jízdenky  
pro jednotlivou jízdu kupují u řidiče.

• V zóně 71 Olomouc se jednotlivé jízdenky zakupují v automatech 
na zastávkách, u  smluvních prodejců a  v  prodejnách DPMO. 
Pokud si zde nastoupíte do vozu bez jízdenky, můžete si jízdenku 
s přirážkou zakoupit přímo u řidiče. Všechny předplatní jízdenky 
na zónu 71 se zakupují v prodejnách DPMO. 

Pro cestu vlakem
• Ve stanici s prodejem jízdenek je cestující odbaven na svou vlastní 

žádost jízdenkou IDSOK ve výdejně (označena logem IDSOK). 
• Ve stanici, kde není zajištěn prodej jízdenek, odbaví cestujícího  

po nástupu do vlaku průvodčí. Pokud cestující pro cestu 
u  Českých drah neřekne, že požaduje jízdenku IDSOK, je 
automaticky odbaven dle tarifu ČD.

Kde si koupím jízdenku IDSOK?

Cena jízdenky

Cena jízdenky je stanovena pro cestující platným ceníkem dle 
počtu projetých zón bez ohledu na délku cesty nebo počet 
přestupů. Podmínkou je však dodržení časové platnosti 
jízdenky. Cena jízdenky se zvyšuje s každým přejetím hranice 
zóny, nebo pokud již skončila časová platnost jízdenky.
Jízdenky obsahují zkrácenou podobu loga IDSOK. 

IDSOK nabízí všem cestujícím využití předplatných jízdních 
dokladů, které v  porovnání s  jednotlivými jízdenkami mohou 
znamenat značnou finanční úsporu při pravidelném dojíždění  
do zaměstnání, škol apod. Nákupem měsíčních jízdenek lze 
ušetřit přibližně 30 % ceny odpovídajícího počtu jednotlivých 
jízdenek za dané období. Úspora při pořízení čtvrtletní jízdenky 
pro zóny s MHD je cca 45 %.

V 1 zóně
Pokud si cestující koupí jízdenku pro zónu 51 – Přerov, může 
v dané zóně libovolně přestupovat po celou dobu její 40minutové 
platnosti v pracovní dny, v ostatní dny dokonce 60 minut.

Při vícezónové cestě
Cestující jede mezi zónou 1 – Šumperk přes zónu 12 – Postřelmov 
do zóny 11 – Zábřeh. Běžná doba jízdy trvá průměrně 30 minut. 
Cestující si zakoupí 3 zónovou jízdenku s  časovou platností  
60 minut, která mu umožňuje další přestup, např. na linku MHD 
v Zábřehu.

Příklady maximálního využití časové platnosti 

Jízdenka PLATÍ pro cestování 
v těchto zónách

Můžu cestovat od zakoupení do 9:33 
hodin a to včetně přestupu v Olomouci 

na MHD.

Občanské a zlevněné jízdné v Kč

Počet
projetých

zón

Jednotlivá 7 denní Měsíční

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

zavazadlo
jízdní
kolo

časová platnost (min)
občanské

jízdné
zlevněné 

jízdné
občanské

jízdné
zlevněné 

jízdnéprac. dny
ostatní

dny
1 9 4 4 20 40 60 70 35 230 115
2 16 8 8 20 45 60 140 70 440 220
3 22 11 8 20 60 60 202 101 630 315
4 28 14 8 20 75 75 256 128 810 405
5 35 17 8 20 90 90 312 156 990 495

Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč

Počet
projetých

zón

Jednotlivá Týdenní Měsíční 7 denní Měsíční

žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

časová platnost (min) žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

žákovské
do 15 let ***

žákovské
15–26 let ***

senior 65+ senior 65+
prac. dny ostatní dny

1 3* 6* 40 60 26* 52* 86* 172* 52** 172**
2 6 12 45 60 52 105 165 330 105 330
3 8 16 60 60 75 151 236 472 151 472
4 10 21 75 75 96 192 303 607 192 607
5 13 26 90 90 117 234 371 742 234 742

Zóna
číslo

Jednotlivá Časová platnost Dovozné Měsíční

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

minuty
zavazadlo

občanské
jízdné

zlevněné
jízdné

senior 65+ organizace
prac. dny ostatní dny

1 9 4 40 60 4 230 115 172 x
11 9 4 40 60 4 230 115 172 x
41 9 4 40 60 4 230 115 x x
51 10 5 40 60 5 250 125 187 x
61 8 4 40 60 4 200 100 150 x

71
14 7 40 60 7

350 175 x 870
18* x 50* 70* x

Ceník občanského a  zlevněného jízdného IDSOK, neplatí  
pro jízdy v kombinaci se zónou 71 Olomouc

Ceník žákovského jízdného a  jízdného pro seniory 65+  
IDSOK, neplatí pro jízdy v kombinaci se zónou 71

* Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1, 11, 41, 51, 61 a 71
** Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71
*** Jízdenka není přestupná na MHD

* SMS jízdenka

Ceník jízdného v MHD

Cestujte levněji

Jak správně využívat výhody systému

Při dodržení časové a zónové platnosti jízdenky přináší začlenění 
linek do IDSOK cestujícím následující výhody:
1. možnost přestupu mezi dopravci a  jejich dopravními 

prostředky v rámci jedné zóny
2. možnost přestupů mezi dopravci včetně přestupu na MHD 
3. například měsíční jízdenku na zóny 41-44 je možné zakoupit 

i u ČD, a.s. a  v  těchto zónách pak cestovat v  rámci časové 
platnosti také s  dopravci AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL 
STUDENÝ s. r. o., FTL – First Transport Lines, a. s. nebo Veolia 
Transport Morava a. s.

4. nabídku cenově výhodných předplatných dokladů 

Můžete se těšit, jedeme dál…

Od 1. 3. 2013 byly zaintegrovány další 3 regionální tratě ČD.

K  1. 7. 2013 bude dokončena integrace autobusových linek 
začleněním dopravce AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o.
• Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky
• Olomouc – Doloplazy – Tršice 

Nově cestující z obou linek získají možnost využít celou širokou 
nabídku jízdních výhod zóny 71 Olomouc.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje (KIDSOK) zodpovídá za organizaci veřejné dopravy 
v našem kraji.

Obsluha veřejné dopravy je pro kraj velmi významná. 
Olomoucký kraj vydává na dopravní obslužnost téměř  
790 miliónů Kč ročně.

Veškeré informace o IDSOK naleznete na internetových stránkách 
KIDSOK.

www.kidsok.cz
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