Jak cestovat How to ride
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. V případě platby kartou
Zetka nebo ODISka s nahranou informací o nároku na slevu již další průkaz nepotřebujete. Jízdenku si uchovejte po
celou dobu jízdy. Podrobnější informace o Integrované dopravě Zlínského kraje najdete na idzk.cz.
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2020

Nové a pohodlnější autobusy New and modern buses
Platby bankovními kartami a Zetkou Cashless payments with bank cards and Zetka card
Více autobusových spojů o víkendech More frequent bus service on weekends
Zvýhodněné přestupy Discounted transfers

V dalších etapách se můžete těšit na...

Further stages will bring...

Přehlednější a lépe provázanou síť linek Friendlier and more connected network design
Plně integrovaný tarif Fully integrated fare system
Jízdenky v mobilní aplikaci A mobile app for ticket purchases
Plnou integraci dalších MHD More urban transit service integrations
Mezinárodní spojení International routes

Valašské Meziříčí

Dispečink

Operations control

Vsetín
Kroměříž

Potřebujete zjistit nejbližší odjezdy
nebo jestli má váš spoj zpoždění?
Naskenujte tento kód. Pro zajištění
a kontrolu návazností volejte
573 775 410.
Want to see live departures from your
stop or check trip delay information?
Scan this code. To ensure transfers in
case of delays dial 573 775 410.

Zlín
Otrokovice
Uherské Hradiště
Uherský Brod
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2021

Základní jízdné Regular fare

Zdroj ikon: Freepik Icons credit: Freepik

Jednotný (a výhodnější) ceník napříč dopravci Uniﬁed fares across transit operators
Nové a pohodlnější vlaky New and more comfortable trains
Integrace MHD Uh. Hradiště a Vsetín Integration of urban transit in Uh. Hradiště & Vsetín
Více vlakových spojů v okrajových časech More frequent trains in off-peak times

9,00 Kč + 1,20 Kč/km
Poté zaokrouhleno dolů na celé koruny.
Rounded down to the nearest whole CZK.

Zvláštní jízdné Reduced fare

–75 %

ze základního

from regular fare

Poté zaokrouhleno dolů na celé koruny.
Rounded down to the nearest whole CZK.

<6

> 20 × 30 × 50 cm

26–64

< 20 × 30 × 50 cm

Ceník Fares

Since early 2020 the regional government of Zlín region (Zlínský kraj) has been
implementing the project Integrovaná doprava Zlínského kraje (Zlín region integrated
transportation) – making public transportation faster, easier and more comfortable!

disabled

Od počátku roku 2020 pro vás v etapách realizujeme projekt
dopravního systému Integrovaná doprava Zlínského kraje
– aby se vám po kraji cestovalo rychleji, jednodušeji a pohodlněji!

ZTP & ZTP/P

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. Zetka and ODISka cards can serve as such proof when used as
a payment method. Keep your ticket throughout the entire trip. For more information about the IDZK transportation system check idzk.cz.

Bezplatná přeprava Free of charge

Dovozné Extra charge

Až dvě* děti ve věku do 6 let, zvířata
v přepravkách, kočárky, malá zavazadla

15,00 Kč

Up to two* children under 6 years old,
animals in carriers, strollers, small bags

Psi, velká zavazadla
Dogs, large bags

Tip: Pro cesty regionálními autobusy v rámci souměstí Uherské Hradiště + Staré Město + Kunovice a v rámci města Vsetína můžete použít vybrané předplatné jízdné MHD.
Tip: Use your urban transit pass for regional bus trips within the city limits of Uherské Hradiště, Staré Město and Kunovice or within the city limits of Vsetín. Some exceptions apply.

Způsoby platby

Payment methods

1

5

2

Hotovost
Cash

Přestupy Transfers
Pokud do 30 minut přestoupíte mezi dvěma regionálními autobusy nebo mezi autobusem a vlakem zapojeným do
IDZK, při platbě kartou Zetka nebo ODISka získáte ve druhém spoji slevu – nemusíte znovu platit základní sazbu
9 Kč (pro základní jízdné, u zvláštního jízdného je cena ponížena o ekvivalent základní sazby; také probíhá
zaokrouhlení dolů na celé koruny). Příklad: Za trasu dlouhou 12 km ve druhém autobuse (po přestupu z prvního
autobusu nebo z vlaku) zaplatíte 14 Kč; v případě zvláštního jízdného 3 Kč. Do IDZK jsou zapojeny všechny vlaky na
území Zlínského kraje (Os, Sp, R, Ex) dopravců České dráhy a Arriva kromě mezinárodních EuroCity linky Ex4.
When transferring between two regional buses or between a regional bus and an IDZK train within 30 minutes, you will receive a discount of 9 Kč (or
a reduced fare equivalent of this sum; rounding down to the nearest whole CZK is also applied) if you pay using Zetka or ODISka card. Example: A 12km
route on a second bus (after a transfer from the ﬁrst bus or train) costs 14 Kč (or 3 Kč if eligible for reduced fare). IDZK trains include all trains on the
territory of Zlín region (Zlínský kraj) operated by České dráhy and Arriva except international EuroCity trains on line Ex4.
* Každé další dítě jezdí za zvláštní jízdné (–75 %) * Each additional child pays reduced fare (–75 %)
Kompletní ceník a tarifní pravidla upravuje dokument Tarif IDZK na idzk.cz The complete fare structure and pricing is speciﬁed at idzk.cz

