
KOMBI ZÓNA 

1. Co je KOMBI ZÓNA? 

Jedná se o nový druh jízdního dokladu, který začne platit 1. 7. 2015.  

2. Proč KOMBI ZÓNA? 

Jízdenka umožní cestujícímu využívat z výchozí do cílové zastávky vlak i autobus, 

jejichž trasy vedou jinými zónami, aniž by v Tarifu IDSOK byly zavedeny výjimky. 

Dosavadní tarifní výjimky budou tedy zrušeny. Jízdenka je přestupná také na MHD. 

Využívání jízdenek je stejné jako u jízdenek IDSOK. 

3. Jak poznám KOMBI ZÓNU? 

Každá KOMBI ZÓNA má své číselné označení a svůj název. Tyto údaje jsou tištěné 

na jízdence. 

 

 

 

 

 

 

4. Na jaké relace se KOMBI ZÓNA vydává? 

Cestující si může zakoupit KOMBI ZÓNU pro relace: 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kdo jízdenku vydává? 

Jízdenku KOMBI ZÓNA lze zakoupit u dopravců uvedených v následující tabulce.  

U každého dopravce je uvedeno číslo KOMBI ZÓNY, které vydává. 

Dopravce KOMBI ZÓNA 

ARRIVA MORAVA 900,901,902,903,904,909,910,911,912,917,918,919,920,921,922 

AUTA-BUSY STUDENÝ 900,901,902,903,904,909,910,911,912 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ 909,910 

AUTODOPRAVA STUDENÝ 911,912 

ČESKÉ DRÁHY 900,901,902,903,909,910,912,917,918,919,920 

FTL* 900,901,902,903,904,909,910,911,912 

VOJTILA TRANS 900,901,902,903,904,909,910,911,912 

*dopravce FTL v současné době nevydává, ale uznává jízdenky KOMBI ZÓNA 

 

6. Kdo si může KOMBI ZÓNU zakoupit? 

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii: 

a) občanské jízdné,  

b) zlevněné jízdné,  

c) Senior 65+,  

d) žákovské jízdné do 15 let,  

e) žákovské jízdné 15 - 26 let.  

Podmínky jsou stejné jako u nákupu jízdenek IDSOK.  Jízdenky se zónou 71 jsou 

nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, žákovský průkaz nebo průkaz 

IDSOK).  

Průkaz DPMO je možné zakoupit v prodejních místech DPMO, např. ve vestibulu 

budovy hlavního nádraží v Olomouci. 

 

 



7. Jakou časovou platnost mají KOMBI ZÓNY? 

KOMBI ZÓNU lze zakoupit pro 7 denní a měsíční jízdenku. KOMBI ZÓNA 

se nevydává pro jednotlivou jízdenku.  

Platnost jízdenky je nastavena shodně jako u jízdenky IDSOK. 7 denní – 7 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů, měsíční - jsou buď vydány na pevný kalendářní měsíc či 

klouzavé. 

 

8. Kolik jízdenka stojí? 

 

 

9. Je možný dokup? 

Cestující si může zakoupit KOMBI ZÓNU a k tomu „klasickou“ jízdenku IDSOK. 

Příklad: Cestující pravidelně dojíždí z Bedihoště do Olomouce. Mezi Olomoucí 

a Prostějovem chce používat vlak i autobus. Zakoupí si KOMBI ZÓNU měsíční 900 

OL Prostějov a dále si zakoupí měsíční jízdenku na zónu 46. Jízdenky můžou mít 

různou časovou platnost. Cestující může kombinovat měsíční a 7 denní jízdenku. 

Například 900 OL Prostějov+7 denní pro zónu 46. 

Další podmínky pro jízdenku KOMBI ZÓNA platí dle Tarifu IDSOK a SPP IDSOK. 

 

 


