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Valašské
Meziříčí
Vsetín
Kroměříž
Zlín
Otrokovice

Od počátku roku 2020 pro vás krajská organizace Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje (KOVED) a Zlínský kraj realizují projekt dopravního systému
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) – aby se vám po kraji cestovalo
rychleji, jednodušeji a pohodlněji! IDZK propojuje vlaky, regionální autobusy
a vybrané provozy MHD. Více o krajské dopravě najdete na idzk.cz.

Uherské
Hradiště
Uherský
Brod

Single trip fares

Jednotlivé
jízdné

Základní jízdné Regular fare

students

≥6 <18 ≥18 <26

≥65

–50 %

–75 %

11,00 Kč + 1,35 Kč/km

Zlevněné jízdné – počítáno ze základního,
poté zaokrouhleno dolů na celé koruny.

Poté zaokrouhleno dolů na celé koruny.

Reduced fare – calculated from regular
fare, then rounded down to the nearest
whole CZK.

Rounded down to the nearest whole CZK.

<6

> 20 × 30 × 50 cm

≥18 <26

studenti

< 20 × 30 × 50 cm

nestudenti

non-students

disabled

≥26 <65

ZTP & ZTP/P

Since early 2020 the regional government of Zlín region (Zlínský kraj) has been implementing the project
Integrovaná doprava Zlínského kraje (Zlín Region Integrated Transportation, IDZK) – making public
transportation faster, easier and more comfortable! IDZK integrates trains, regional buses and urban transit in
selected cities into one well-connected system. More about the system can be found at idzk.cz.

Bezplatně Free of charge

10,00 Kč

Děti do 6 let, zvířata
v přepravkách, kočárky,
malá zavazadla

Psi,
velká
zavazadla

Children under 6, animals
in carriers, strollers,
small bags

Dogs,
large
bags

Způsoby platby
Payment
methods

1

5

2

Hotovost
Cash

Nastupte předními dveřmi a nahlaste řidiči cílovou zastávku v rámci spoje, kterým cestujete, způsob platby a případný druh slevy. Pokud
žádáte slevu, předložte průkaz potvrzující váš nárok na ni.

Weekly and monthly travel passes are loaded onto a Zetka/ODISka card through our
online store or at stations. Order your card at idzk.cz.

Při platbě kartou Zetka/ODISka
ušetříte při přestupu na další spoj do
30 minut základní sazbu 11 Kč (nebo
ekvivalent zlevněného jízdného).

Transfers

New: Get a travel pass for your daily commute and save on fares!
7- a 30denní předplatné jízdenky nahrajete na kartu Zetka/ODISka přes
e-shop nebo na pokladnách. Kartu objednávejte na idzk.cz.

Přestupy

Novinka: Předplaťte si pravidelnou trasu a ušetřete!
Travel passes

Předplatné
jízdné

Board the bus using the front door and tell the driver what your destination is (within the current line), how you’re paying and whether you’re requesting reduced
fare. If you’re requesting reduced fare be sure to present a proof of eligibility.

When transferring between vehicles within
30 minutes you are charged 11 CZK (or the
reduced fare equivalent) less for the second
trip if the payment is made using
Zetka/ODISka card.

Kompletní ceník a tarifní pravidla upravuje dokument Tarif IDZK na idzk.cz Complete fare structure and pricing is speci ed at idzk.cz
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