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Co je IDSOK?
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 
(IDSOK) nabízí cestujícím na celém svém území 
jednotný a cenově výhodný systém. 

Na jediný jízdní doklad (jízdenku) lze v našem 
kraji cestovat autobusovými nebo vlakovými spoji 
i městskou hromadnou dopravou. Největší výhody 
poskytuje systém pravidelným cestujícím, primárně 
je totiž orientovaný na tzv. časové jízdenky (před-
platné týdenní, měsíční, čtvrtletní apod.) 

IDSOK zajišťuje přestupnost v uceleném a vzájemně 
propojeném přepravním systému mezi více druhy 
veřejné osobní dopravy (osobní vlak, spěšný vlak, 
bus, MHD), kterou u dopravců objednává Olomoucký 
kraj nebo jednotlivé obce.

Výhody IDSOK
 f jednotný jízdní doklad (jízdenka IDSOK) pro regi-

onální vlaky, příměstské autobusy i MHD
 f možnost přestupu mezi dopravci v rámci zakou-

pené zónové platnosti
 f cenově zvýhodněné předplatné jízdenky týdenní, 

měsíční nebo čtvrtletní (úspora až 45 % ceny jed-
notlivého jízdného)

 f vzájemné uznávání jízdních dokladů mezi dopravci
 f jednotné tarifní a smluvní přepravní podmínky 

na celém území IDSOK

Dopravní prostředky IDSOK
IDSOK umožňuje na základě platné jízdenky využí-
vat spoje 

 f příměstské a meziměstské autobusové dopravy, 
 f železniční dopravy ČD,
 f městské hromadné dopravy v Olomouci, Prostě-

jově, Přerově, Zábřehu a Šumperku .

Autobusy, tramvaje i osobní a spěšné vlaky zařazené 
do systému jsou označeny logem IDSOK umístěným 
v blízkosti předních dveří.

www.idsok.cz



Bezkontaktní platba
Pro bezpečné elektronické odbavení v systému 
IDSOK mohou cestující využít své stávající platební 
(bankovní) karty.

 f u předplatných jízdenek zcela odpadá nutnost 
používat papírovou formu jízdenky

 f namísto platební karty může cestující pro odba-
vení či platbu využít také chytrý mobilní telefon 
(smartphone) s příslušnou bankovní aplikací

 f snižuje se riziko ztráty či krádeže peněžní hoto-
vosti cestujícího či dopravce nebo manipulace 
s mincemi

 f odbavovací systém pracuje a zaznamenává 
i v off-line režimu

 f podrobné statistiky pro provozovatele i objedna-
tele (počty, druhy jízdného, místa ad.)

Kombi Zóny
Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních 
zón. Aby bylo cestování v okolí větších obcí pohodl-
nější, byly nově zavedeny KOMBI ZÓNY. Díky KOMBI 
ZÓNÁM je možné pravidelně cestovat z výchozí 
do cílové zastávky, včetně přestupů, regionálním vla-
kem, příměstským busem a MHD na jednu jízdenku.

 f Jedna jízdenka pro osobní a spěšný vlak, bus 
i MHD (vozidla označena symbolem IDSOK) 

 f Cenově zvýhodněné předplatné časové jízdenky 
(úspora až 45% ceny oproti jednorázovému 
jízdnému)

komBI zÓna
na vlak**, bus i mHd

časová jízdenka
měsíční nebo týdenní

Integrovaný
dopravní 
systém
oloMouckéHo 
kraje

Cestování seniorů
Seniorům nabízí systém IDSOK v jednotlivých zónách 
zvýhodněné ceny jednorázového jízdného i časových 
jízdenek v těchto kategoriích:

 f Senior (občan pobírající starobní důchod)
 f Senior 65+
 f Senior 70+
 f Senior pas (jízdenka vydaná dopravcem)

Cestování bez bariér
IDSOK pro osoby se zdravotním omezením zajišťuje:

 f cestování zdarma*,
 f bezplatné* cestování průvodce nevidomého nebo 

jeho vodícího psa,
 f bezplatnou* přepravu vozíku nebo zavazadla dle 

povolených rozměrů,
 f vyhrazené místo k sezení v dopravním prostředku*,
 f přepravu pomocí nízkopodlažních vozidel nebo 

vozidel s plošinou,
 f bezbariérový přístup do vozidel veřejné dopravy,
 f vybrané garantované bezbariérové linky, které 

umožňují přepravu cestujících na vozíku v kaž-
dém spoji,

 f hlasové výstupy pro nevidomé u vozidel MHD 
v Olomouci, Prostějově, Zábřehu, Šumperku 
a Přerově.

* Platí pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.
** Platí pro osobní a spěšné vlaky.

Kde koupit jízdenky?
 f Informační kanceláře a prodejní místa dopravců 

IDSOK
 f Prodejní místa městské hromadné dopravy 

a pokladny Českých drah
 f U řidiče v dopravních prostředcích označených 

logem IDSOKLogo systému IDSOK



Posláním Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje je poskytovat co nejlepší 
službu v oblasti veřejné dopravy obyvatelům 
i návštěvníkům celého regionu. IDSOK cestujícím 
přináší kvalitní a cenově přístupnou nabídku, 
která je svým rozsahem a podmínkami konkuren-
ceschopná individuální automobilové dopravě. 

Koordinátor Integrovaného dopravního sys-
tému Olomouckého kraje (KIDSOK) vznikl 
dne 1. 1. 2012 jako příspěvková organizace 
Olomouckého kraje. Hlavním smyslem zřízení 
této organizace je centralizace veřejné dopravy 
a její globální systémové řízení z jednoho místa. 
Koordinátor určuje strategii rozvoje IDS, rozsah 
výkonů v rámci IDS, garantuje jednotný tarif 
a zajišťuje dostatek dostupných informací o IDS.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Jeremenkova 40b, 779 11  Olomouc

tel: +420 587 336 655
datová schránka: idz9c2j
IČ: 72556064 

e-mail: kidsok@kidsok.cz
www.kidsok.cz


