
  VÝŇATEK Z TARIFU IDOL A ZE SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK IDOL                   PLATÍ OD 1.11.2019 

Varianty BČK (bezkontaktní čipové karty) Opuscard: 

 Osobní BČK je vydána konkrétnímu držiteli, který si může zakoupit 

všechny druhy jízdních dokladů IDOL. 

 Anonymní (přenosná) BČK není vydána konkrétnímu držiteli, 

na anonymní BČK lze zakoupit pouze jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo 

nezlevněnou jednodenní síťovku.  

Osobní i anonymní BČK je zpravidla nosičem jízdního dokladu pouze 

pro jednu osobu. Výše finančních prostředků v elektronické peněžence 

na kartě nesmí překročit limit 3000,-Kč. Na kontaktních místech dopravců lze 

vkládat částky v násobcích 10 Kč, v regionálních autobusech lze na kartu 

vložit částku v násobcích 10 Kč, minimálně však 50 Kč.  

Druhy jízdních dokladů IDOL: 

 neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu (zaplacena 

v hotovosti nebo z BČK pro spolucestujícího) - nepřestupní;  

 integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu nahraná do BČK  

– přestupní; platí pro jednu jízdu směrem z nástupní zastávky v nástupní 

zóně, do výstupní zastávky v cílové zóně 

 Časovka IDOL – časový kupón jednozónový nebo relační na  BČK, platí 

pro neomezené cestování na zvolené relaci v obou směrech 

 Síťovka IDOL – celosíť. jízdenka na BČK, platí ve všech spojích IDOL  

Kategorie cestujících v IDOL:  

 základní 18+ – obyčejné jízdné pro všechny cestující; 

 dítě – pro děti od 6. do 18. roku, tj. do dne, který předchází dni  

18. narozenin (nárok se u starších 15 let prokazuje osobním dokladem); 

 student –  pro studenty do 26 let věku, tj. do dne, který předchází dni 

26. narozenin (nárok se prokazuje žákovským průkazem nebo ISIC); 

 ZTP, ZTP/P – pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P; 

 osoba 65+ – pro osoby starší 65 let; 

 osoba 70+ – pro osoby starší 70 let; 

Při nákupu nebo odbavení  jízdního dokladu za zlevněné jízdné nebo je 

cestující povinen bez vyzvání předložit průkaz na slevu.  

Tarifní pravidla IDOL: 

Cestující s integrovanou jízdenkou IDOL na čipové kartě může využívat 

všechny spoje zapojené do IDOL (včetně MHD). 

Jízdní doklad platí nejdále do zastávky, do které použitý spoj přijíždí podle 

jízdního řádu nejpozději v okamžiku ukončení platnosti jízdenky. 

Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného IDOL a stanoví se podle tarifní 

vzdálenosti a druhu jízdného. Tarifní vzdálenost pro relační jízdenky se 

vypočítá jako nejkratší vzdálenost z nástupní do výstupní zóny podle tarifní 

mapy, která je součástí Tarifu IDOL. Pro jednozónové jízdenky je tarifní 

vzdálenost stanovena na 0 tarifních jednic. Ceny jednozónových jízdenek 

pro zóny s MHD stanovují příslušná města a vyhlašují je vTarifu MHD. 

Jednozónový jízdní doklad platí pouze v zóně, pro kterou byl zakoupen.  

Relační jízdní doklad platí pro jízdu mezi libovolnou zastávkou (stanicí) ležící 

v nástupní zóně a libovolnou zastávkou (stanicí) ležící ve výstupní zóně. 

Trasa, kterou cestující s relačním dokladem cestuje, musí zpravidla 

splňovat obě následující podmínky: 

a) Cestující se nesmí při své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu 

povolených kontrolních nadzón. Zařazení jednotlivých tarifních zón do 

kontrolních nadzón a povolené kontrolní nadzóny pro každou relaci (dvojici 

nadzón) jsou definovány v přílohách SPP IDOL. 

b) Cestující musí cestovat nejkratší trasou (podle tarifní mapy IDOL) anebo 

může cestovat delší trasou za podmínky, že použité spojení je mezi jeho 

nástupní a výstupní zastávkou spojením časově nejvýhodnějším anebo 

spojením s nejmenším počtem přestupů. 

Nefunkčnost čipové karty: 

Za nefunkčnost BČK se považuje případ, kdy zařízení nepřečte kartu anebo 

případ, kdy zařízení kartu přečte, ale karta neobsahuje jízdní doklad, který si 

cestující zakoupil. Pokud si cestující chce zakoupit jízdní doklad  

z elektronické peněženky a karta je nefunkční, musí si zakoupit 

neintegrovanou papírovou jízdenku za hotové. 

V případě zjištění nefunkčnosti BČK, na které je nahraný jízdní doklad, je 

jako jízdní doklad uznán Příjmový doklad (papírový doklad o zakoupení 

jízdního dokladu) spolu s BČK, a to v případě, že ještě neuplynuly 3 prac. 

dny od záznamu dopravce na příjmovém dokladu o odbavení bez BČK. 

Po nákupu jízdního dokladu je cestující povinen se ihned přesvědčit na 

dokladu vytisknutém z odbavovacího zařízení, že byl vydán doklad podle 

jeho požadavku. Pokud doklad neodpovídá požadavku cestujícího, je 

cestující povinen řešit neshodu ihned s osobou, která prováděla odbavení. 

Cestující, který má na BČK nahraný integrovaný jízdní doklad, je povinen 

se při každém nástupu do vozidla nebo přestupu odbavit, v regionálních 

autobusech je povinen řidiči nahlásit stanici, kde bude ze spoje vystupovat. 

Cestující, který chce vystoupit v zastávce na znamení, oznámí úmysl 

vystoupit stisknutím tlačítka zvonku včas před zastávkou. Cestující, který 

chce nastoupit v zastávce na znamení, musí čekat na zastávce tak, aby 

mohl být řidičem přijíždějícího vozidla včas spatřen. 

Skupině čítající 10 a více osob se doporučuje nahlásit přepravu na 

dispečinky dopravců zajišťujících použité spoje alespoň 24 hodin dopředu. 

Přeprava zavazadel, dětských kočárků, jízdních kol: 

Cestující je povinen zavazadla, jejichž hodnota je vyšší než 5000 Kč, 

nahlásit řidiči. Bezplatně se přepravují ruční zavazadla (snadno přenosné 

věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem 

cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně) nepřesahující rozměry 

uvedené ve smluvních přepravních podmínkách.  Jako spoluzavazadlo 

(tj. po uhrazení dovozného) lze přepravovat věci, které svými rozměry 

přesahují rozměry ručního zavazadla, ale nepřesahují rozměry: 300 cm 

délka a průměr 20 cm u válce, 100 x 150 x 5 cm u desky a 50 x 80 x 100 cm 

u kvádru. Cestující s dětským kočárkem s dítětem nebo s jízdním kolem 

může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím 

řidiče dveřmi, které jsou označeny příslušným symbolem nebo které určil 

řidič. Přeprava jízdních kol je v IDOL prováděna v upravených autobusech, 

případně na speciálně upravených přívěsech, zařazení takového vozidla je 

uvedeno v jízdním řádu. 

 

Přeprava zvířat: 

Živé zvíře jako zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod 

dohledem cestujícího. Cestující je povinen dbát, aby zvíře nepoškodilo nebo 

neznečistilo ostatní cestující nebo vozidlo, neohrozilo bezpečnost a zdraví 

osob a nebylo ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Cestující může vzít 

s sebou do vozidla živé zvíře jako zavazadlo, je-li zcela uzavřeno v pevné 

přenosné schránce s nepropustným dnem anebo ve speciální tašce určené 

pro přepravu zvířat s nepropustným dnem. Bez schrány může cestující vzít 

s sebou do vozidla jako spoluzavazadlo psa, který má bezpečný náhubek, 

je držen na vodítku nakrátko, případně kočku drženou na vodítku nakrátko. 

Zvíře nesmí být přepravováno na sedadle. Cestující se psem nebo kočkou 

bez schrány může nastoupit do vozidla jen se souhlasem pověřené osoby 

dopravce. Řidič může přepravu psa, kočky beze schrány odmítnout 

z důvodu obsazenosti vozidla nebo zajištění bezpečnosti cestujících. 

V jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes nebo kočka.  

Řidič je oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího se zvířetem, které je 

hlučné, nezvladatelné, nebo špinavé. 

Pověřená osoba, přepravní kontrola: 

Pověřená osoba nebo osoba provádějící přepravní kontrolu je oprávněna 

požadovat od cestujícího předložení jízdního dokladu a průkazu na slevu. 

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během přepravy 

i v  okamžiku nástupu nebo výstupu z vozidla neprodleně předložit jízdní 

doklad ke kontrole a po dobu nezbytně nutnou setrvat na místě kontroly. 

V případě nezaplacení jízdného a přirážek na místě je pověřená osoba 

dopravce oprávněna od cestujícího vyžadovat prokázání osobních údajů 

potřebných k vymáhání dlužné částky. K dodatečně předloženým dokladům 

se nepřihlíží. 

Pověřená osoba je oprávněna vyloučit z přepravy cestujícího :  

a) který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem 

a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo přirážku 

za porušení přepravních podmínek na místě; 

b) který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost 

dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo 

ohrožuje cestující a zaměstnance dopravce; 

c) pokud  přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, SPP IDOL nebo 

Tarif IDOL anebo nerespektuje pokyny a příkazy. 

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje. 

Pokud cestující odmítne, bude přivolána osoba oprávněná zjistit jeho 

totožnost (Policie ČR, Městská policie), cestující je povinen na výzvu 

pověřené osoby vyčkat na místě kontroly do doby zjištění totožnosti. 

Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za 

porušení Smluvních přepravních podmínek dle SPP IDOL:  

Přirážka  Základní Snížená  

Přirážka k jízdnému za porušení SPP IDOL  100,- Kč 100,- Kč 

Přirážka k jízdnému v případě, že se cestující 

neprokáže platným jízdním dokladem  

1000,- Kč 600,- Kč 

Snížená výše přirážky je uplatněna v případě uhrazení na místě anebo do 

5 prac. dnů. V ostatních případech je uplatňována základní výše přirážky. 
 

Tento dokument má pouze informativní charakter. 

Závazná pravidla obsahují dokumenty Tarif IDOL a Smluvní 

přepravní podmínky IDOL (SPP IDOL) a jejich přílohy, které jsou 

dostupné na www.iidol.cz/jizdenky a na kontaktních místech. 
 

 Koordinátor integrovaného dopravního systému IDOL: KORID LK, spol. s r.o., IČ 27267351, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, e-mail: info@korid.cz, tel.č.: 488 588 788 

 

zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev. x

0 - 2 45 12 Kč 3 Kč 8 Kč 2 Kč 72 Kč 18 Kč 240 Kč 60 Kč 600 Kč 150 Kč 2 000 Kč 500 Kč x

3 - 4 60 16 Kč 4 Kč 12 Kč 3 Kč 108 Kč 27 Kč 360 Kč 90 Kč 900 Kč 225 Kč 3 000 Kč 750 Kč x

5 - 8 75 20 Kč 5 Kč 16 Kč 4 Kč 144 Kč 36 Kč 480 Kč 120 Kč 1 200 Kč 300 Kč 4 000 Kč 1 000 Kč x

9 - 12 90 25 Kč 6 Kč 21 Kč 5 Kč 189 Kč 47 Kč 600 Kč 150 Kč 1 575 Kč 393 Kč 5 250 Kč 1 312 Kč x

13 - 16 105 30 Kč 7 Kč 26 Kč 6 Kč 234 Kč 58 Kč 720 Kč 180 Kč 1 950 Kč 487 Kč 6 500 Kč 1 625 Kč x

17 - 20 120 35 Kč 8 Kč 31 Kč 7 Kč 279 Kč 69 Kč 864 Kč 216 Kč 2 325 Kč 581 Kč 7 750 Kč 1 937 Kč x

21 - 25 120 40 Kč 10 Kč 35 Kč 8 Kč 315 Kč 78 Kč 1 008 Kč 252 Kč 2 625 Kč 656 Kč 8 750 Kč 2 187 Kč x

26 - 30 150 50 Kč 12 Kč 42 Kč 10 Kč 378 Kč 94 Kč 1 200 Kč 300 Kč 3 150 Kč 787 Kč x x x

31 - 35 150 55 Kč 13 Kč 46 Kč 11 Kč 414 Kč 103 Kč 1 320 Kč 330 Kč 3 450 Kč 862 Kč x x x

36 - 40 180 60 Kč 15 Kč 51 Kč 12 Kč 459 Kč 114 Kč 1 440 Kč 360 Kč 3 825 Kč 956 Kč x x x

41 - 45 180 65 Kč 16 Kč 52 Kč 13 Kč 468 Kč 117 Kč 1 584 Kč 396 Kč 3 900 Kč 975 Kč x x x

46 - 50 210 70 Kč 17 Kč 56 Kč 14 Kč x x x x x x x x x

51 - 60 210 80 Kč 20 Kč 64 Kč 16 Kč x x x x x x x x x

61 - 70 240 90 Kč 22 Kč 72 Kč 18 Kč x x x x x x x x x

71 - 80 240 105 Kč 26 Kč 84 Kč 21 Kč x x x x x x x x x

81 - 90 240 115 Kč 28 Kč 92 Kč 23 Kč x x x x x x x x x

91 a více 240 125 Kč 31 Kč 100 Kč 25 Kč x x x x x x x x x

zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev. zákl. zlev.
osoby starší

70 let

120 Kč 30 Kč 480 Kč 120 Kč 1 600 Kč 400 Kč 4 000 Kč 1 000 Kč 10 000 Kč 2 500 Kč 500 Kč

250 Kč x x x x x x x x x x

Ceník jízdného IDOL - platí od 1.11.2019

Pro 5 osob

Síťovky IDOL na Opuscard

(celosíťové jízdní doklady)

zákl.

Časovka

90denní 

Opuscard Opuscard Opuscard Opuscard

Pro 1 osobu

neintegrovaná jízd.

pro jednotlivou jízdu, 

platba hotově, 

nepřestupní

integrovaná jízdenka

pro jednotlivou jízdu,

platba el. peneženkou, 

přestupní

 Časovka

7denní

 Časovka

30denní

zlev.

jízdné bez slevy 

zlevněné jízdné - pro děti do 15 let; s průkazem (viz tarif) pro děti do 18 let, studenty do 26 let, osoby starší 65 let, ZTP, ZTP/P 

Opuscard

Tarifní 

pásmo 

(jednice)

časová

platnost 

(min.)

1denní Síťovka 7denní Síťovka 30denní Síťovka 90denní Síťovka 366denní Síťovka

Papírové jízdné

Časovka

366denní 

http://www.iidol.cz/jizdenky

