
Ceník jízdného IDSOK na linkách MHD Prostějov v zóně 41 Prostějov 
 

Na linkách MHD Prostějov platí Smluvní přepravní podmínky (SPP) a Tarif IDSOK. Nástup do vozidla je 

povolen cestujícím pouze předními dveřmi, ostatní dveře slouží pro výstup. Jednotlivé jízdné se platí přímo u 

řidiče. Prosíme cestující, aby z důvodu urychlení odbavení platili přesným obnosem. Jízdné do výše 500,- Kč je 

možné zaplatit i bezkontaktní platební kartou. Průkazy ke slevě jízdného, časové a předplatní jízdenky předkládá 

cestující bez vyzvání řidiči ke kontrole při nástupu do vozidla. Průkazy ke slevě jízdného je třeba předkládat i při 

nákupu předplatních jízdenek v Informační kanceláři FTL. Cestující je povinen mít po celou dobu přepravy a 

v okamžiku vystoupení z vozidla platný jízdní doklad a na výzvu pověřené osoby se jím prokázat. Výše 

přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu činí až 1500 Kč, za neodbavené zavazadlo 100 Kč. 

Jízdenky IDSOK jsou v rámci uvedených zón přestupné s uvedenou datumovou a časovou platností. Zastávky 

v obvodu Prostějova mají číslo zóny 41. Plné znění SPP a Tarifu IDSOK na www.kidsok.cz. 

 
Ceník jízdného IDSOK na linkách MHD Prostějov v zóně 41 Prostějov 

Druh / Doba platnosti v pracovní dny / platnost v ostatní dny Cena Prodej 

jednotlivá občanská / 40 minut / 60 minut 9 Kč B 

jednotlivá zlevněná pro juniory od 6 do 18 let – od 10 let nutný průkaz na 

prokázání věku              40 minut / 60 minut 
2 Kč B 

jednotlivá zlevněná pro žáky a studenty  od 18 do 26 let –  nutný platný  průkaz 

ISIC, ŽP                     40 minut / 60 minut                                  
2 Kč B 

jednotlivá zlevněná pro starobní a plně invalidní důchodce do 70 let              - 

nutný platný průkaz IDSOK / 40 minut / 60 minut 
2 Kč B 

zavazadlo přesahující byť jen jeden rozměr 30x40x60 cm                                       
40 minut / 60 minut 

4 Kč B 

Pes  / 40 minut / 60 minut 4 Kč B 

7 denní občanská / 7 kalendářních dnů od data zadání 70 Kč B,IK 

7 denní zlevněná pro juniory od 6 do 18 let – nutný platný průkaz IDSOK, ISIC, ŽP                      

7 kalendářních dnů od data zadání 
17 Kč IK 

7 denní zlevněná pro žáky a studenty od 18 let do 26 let – nutný platný průkaz ISIC, 

ŽP                       / 7 kalendářních dnů od data zadání 
17 Kč IK 

7 denní zlevněná pro starobní a plně invalidní důchodce do 70 let – nutný platný 

průkaz IDSOK  / 7 kalendářních dnů od data zadání 
17 Kč IK 

měsíční občanská / 1 měsíc od data zadání 230 Kč B,IK 

měsíční zlevněná pro juniory od 6 do 18 let - nutný platný průkaz IDSOK, ISIC, ŽP                         

/ 1 měsíc od data zadání  
57 Kč IK 

měsíční zlevněná pro  žáky a studenty od 18 let do 26 - nutný platný průkaz ISIC, 

ŽP                        / 1 měsíc od data zadání 
57 Kč IK 

měsíční zlevněná pro starobní a invalidní důchodce do 70 let - nutný platný průkaz 

IDSOK / 1 měsíc od data zadání 
57 Kč IK 

čtvrtletní občanská /  tři po sobě jdoucí  měsíce od data zadání 600 Kč IK 

všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let bezplatně  

držitelé  průkazů ZTP, ZTP/P a jejich zavazadla, která nepřesahují rozměry povolené 

k přepravě (držitel průkazu ZTP/P má současně nárok na bezplatnou přepravu svého 

průvodce nebo vodícího psa nevidomého) 
bezplatně  

osoby starší 70 let po prokázání  nároku průkazem IDSOK, občanským průkazem nebo 

pasem 
bezplatně  

Držitel Zlaté Janského plakety – nutný průkaz IDSOK bezplatně  

příslušníci Policie ČR a strážníci Městské policie Prostějov po prokázání služebním 

odznakem a průkazem 
bezplatně  

zavazadlo nepřesahující rozměry 30x40x60 cm, dětský kočárek s dítětem, vozík pro 

invalidy přepravovaný s jeho majitelem, nákupní taška na kolečkách, jeden pár lyží 

s holemi, snowboard, sáně, boby 
bezplatně  

Vysvětlivky : B - prodej v autobuse, IK – prodej v Informační kanceláři  

 

  

 

Změny v jízdních řádech, smluvních přepravních 

podmínkách a tarifu vyhrazeny. Informace a 

předprodej telefon: 582 333 181    www.ftl.cz 

Platí od: 

1.9.2018 

 

http://www.kidsok.cz/

