Od 1. 3. 2013 se IDSOK rozšiřuje
o železniční dopravu:
· 271 Prostějov – Konice – Dzbel
· 273 Prostějov – Senice na Hané – Červenka
Vlaky budou označeny logem IDSOK umístěným
v blízkosti dveří.

Cestujícím nabízíme rozšířenou nabídku dopravního
spojení v oblasti Prostějovska na jednotný jízdní doklad
IDSOK platný jak ve vlacích, tak v autobusech.
Zavedením IDSOK na vyjmenovaných tratích bude
umožněn na žádost cestujícího nákup jízdenky IDSOK.
Pokud cestující nezažádá o odbavení v IDSOK, bude
automaticky odbaven v Tarifu ČD TR 10.
Tarif IDSOK nabízí jízdenky:
· občanské – jednotlivé, 7 denní a měsíční – přenosné
· zlevněné – jednotlivé, 7 denní a měsíční – přenosné
· žákovské do 15 let – jednotlivé, 7 denní a měsíční .nepřenosné
· žákovské od 15-26 let – jednotlivé, 7 denní a měsíční
– nepřenosné
· Senior 65+ – 7 denní a měsíční – nepřenosné
Zlevněné jízdenky jsou určeny pro děti do 15 let.
Od 10 do 15 let musí svůj nárok na zlevněné jízdné
prokázat průkazem s fotografií vystaveným dopravcem,
cestovním pasem nebo občanským průkazem dítěte.
Zlevněné jízdenky Senior 65+ jsou určeny pro občany
starší 65 let.
Přenosné jízdenky lze užívat bez průkazu dopravce.
Na nepřenosné jízdenky je možné cestovat pouze
s průkazem dopravce. Pokud číslo průkazu není
na jízdence vypsáno již od dopravce, musí si jej cestující
na jízdenku vypsat.
K žákovské jízdence je potřebný žákovský průkaz,
k jízdence Senior 65+ průkaz IDSOK.
Průkaz IDSOK je možné si opatřit v informační kanceláři
FTL v Prostějově nebo u dopravce Autobusová doprava
Pavel Studený. Žákovský průkaz vystaví dopravce České
dráhy ve všech svých obsazených stanicích. Náležitosti
potřebné k vystavení průkazu jsou uvedeny v Tarifu
IDSOK. V rámci zóny 41 lze ve vlacích cestovat
na zlevněné jízdné platné pro žáky, studenty a starobní
a invalidní důchodce.
Držitelé ZTP a ZTP/P jsou přepravováni dle Tarifu ČD
TR 10.
Každá jízdenka má vyznačenu zónovou a časovou
platnost a opravňuje cestujícího k cestám v rámci
uvedených zón a časové platnosti.
Využívání jízdenek 7 denních nebo měsíčních je
cenově
výhodnější
než
používání
jízdenek
jednotlivých.

Jízdenky pro samostatnou zónu 41
Prostějov
Pro samostatnou zónu 41 Prostějov České dráhy vydávají
jízdenky:
· občanské jednotlivé,
· 7 denní,
· měsíční,
· zlevněné jízdenky jednotlivé.
Další druhy jízdenek pro samostatnou zónu 41 zakoupíte
v informační kanceláři FTL.
Ve vlacích ČD neplatí v zóně 41 Prostějov bezplatná
přeprava důchodců nad 70 let.

Výhody systému IDSOK
Začlenění tratí do IDSOK přinese cestujícím tyto výhody:
1. například měsíční jízdenku na zóny 41-44 je možné
nově zakoupit i u ČD a v těchto zónách pak cestovat
v rámci časové platnosti také dopravci AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s. r. o., FTL – First
Transport Lines, a. s. nebo Veolia Transport
Morava a. s..
2. možnost přestupů mezi dopravci včetně přestupu
na MHD v Prostějově
3. nabídku cenově výhodných předplatných dokladů
(dle tarifu IDSOK)

Hraniční zastávky
Na hranicích zón mohou být tzv. hraniční zastávky, které
náleží současně do dvou sousedících zón. Při cestě
z hraniční zastávky do sousední zóny, k níž je zastávka
hraniční platí cestující pouze jednozónové jízdné. Např.
zastávka Náměšť na Hané leží v zóně 97, ale protože je
hraniční k zóně 88, platí cestující jedoucí do zóny 88
(např. do Senice na Hané) jednozónové jízdné. Hraniční
zastávka tak omezuje zvyšování ceny jízdného
při krátkých cestách přes hranice zón.
Název hraniční zastávky
Náměšť na Hané
Myslechovice

zařazena je hraniční
do zóny č. k zónám č.
97
81

88
88

Tarifní výjimka pro spojení mezi
zónami 111 (Konice) a 41 (Prostějov)
Mezi městy Konice a Prostějov může cestující využít cesty
buď přes Ptení 41-44-117-111 nebo přes Přemyslovice –
zóny 41-44-116-111. Pokud si zakoupí 7 denní či měsíční

jízdenku na zóny 41-44-117-111 může také využívat
i spojení přes zóny 41-44-116-111 a obráceně.
Obdobně platí stejné pravidlo pro tří zónové předplatní
jízdenky
na
zóny
111–116–44
a 111–117–44
(např. Kostelec na Hané – Konice).

Jízdní doklad
V Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDSOK
jsou stanoveny náležitosti, které musí každý jízdní doklad
obsahovat.
Pro cestujícího jsou nejdůležitějšími údaji zónová
a časová platnost jízdenky. Zónová platnost informuje
cestujícího o zónách – území – kde jízdenka platí
při předpokladu dodržení časové platnosti.

Více informací
Úplné znění Tarifu a Smluvních přepravních podmínek
IDSOK a další informace o IDSOK naleznete
na internetových stránkách KIDSOK www.kidsok.cz.
Informace obdržíte také v obsazených stanicích nebo
v ČD centru dopravce Českých drah, a. s., na vlakovém
nádraží v Prostějově, hl. nádraží nebo na internetových
stránkách www.cd.cz/olomouckykraj.

Zastávky v zónách
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trať 271
zastávka
Prostějov hl. n.
Prostějov místní nádr.
Kostelec na Hané
Lutotín
Zdětín u PV
Ptení
Stražisko
Čunín
Křemenec
Konice
Jesenec
Dzbel

zóna
41
41
44
44
117
117
117
111
111
111
111
111

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Trať 273
zastávka
Prostějov hl.n.
Prostějov místní nádr.
Kostelec na Hané
Čelechovice na Hané
Kaple
Třebčín
Slatinice
Drahanovice
Náměšť na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané zast.
Odrlice
Cholina
Myslechovice
Litovel předměstí
Litovel město
Litovel
Červenka

zóna
41
41
44
44
44
79
79
97
97, HZ 88
88
88
88
88
81, HZ 88
81
81
81
81

Obsazené stanice na trati:
Obsazená stanice ČD

zóna

Prostějov hl. n.

41

Prostějov místní nádr.

41

Kostelec na Hané

44

Senice na Hané
Litovel předměstí
Litovel město
Červenka

88
81
81
81

Mapa zónového uspořádání IDSOK trať 271

Mapa zónového uspořádání IDSOK trať 273

