
Podmínky cestování ZTP 
(ZTP/P) v IDSOK
Pro možnost využití všech výhod cestování zdra-
votně postižených v IDSOK se stačí prokázat prů-
kazem ZTP nebo ZTP/P. 
Přepravovat osoby na vozíku lze pouze ve vozi-
dlech označených mezinárodním symbolem pří-
stupnosti nebo piktogramem kočárku umístěným 
v prostoru dveří.

vůz vhodný pro přepravu cestujících 
na vozíku
vůz vhodný pro přepravu cestujících 
na vozíku vybavený zvedací plošinou

vůz vhodný pro přepravu kočárku

Pro zajištění komfortnějšího cestování osob 
na vozíku ve vlacích je možné předem si cestu 
objednat na nádraží.

Přeprava nevidomých osob
VOZIDLA MHD jsou v Olomouci, Prostějově, 
Přerově, Zábřehu a Šumperku opatřena hlasovými 
výstupy, které reagují na vysílací zařízení nevido-
mých osob. 

ZASTÁVKY MHD bývají osazeny vodícími pásy, 
které prostřednictvím vysílacího zařízení infor-
mují nevidomé o místě vhodného pro nástup 
do dopravního prostředku.

CESTOVÁNÍ  
bEZ barIér  

v Olomouckém kraji

www.idsok.cz

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 
(IDSOK) zkvalitňuje a vzájemně propojuje všechny 
druhy veřejné dopravy. Cestující tak může jet 
na jednu jízdenku vlakem, autobusem i městskou 
hromadnou dopravou.

Výhody cestování v IDSOK
  jednotný jízdní doklad (jízdenka) pro autobus, 

vlak i MHD,
  vzájemné uznávání jízdních dokladů mezi 

dopravci,
  jednotné tarifní a smluvní přepravní podmínky 

na celém území IDSOK.

Zvýhodněné cestování  
zdravotně postižených v IDSOK

 f   bezplatná přeprava, 

 f   bezplatná přeprava průvodce nevidomého nebo 
jeho vodícího psa, 

 f   bezplatná přeprava zavazadel dle povolených 
rozměrů,

 f  vyhrazené místo pro přepravu.

Kontaktní informace:
Koordinátor Integrovaného dopravního  
systému Olomouckého kraje, p. o.
Jeremenkova 40b
779 11  Olomouc
Tel.: 587 336 655
E-mail: kidsok@kidsok.cz
www.idsok.cz



Autobusová doprava
Pavel Studený

Autodoprava
Tesař

Cestování zdravotně postižených  v Olomouckém kraji

IDSOK a ZTP
V systému IDSOK umožnuje koordinátor přepravu 
osob se zdravotním postižením prostřednictvím:

 f zvýhodněných přepravních podmínek,
 f   nízkopodlažních vozidel nebo vozidel s plošinou,
 f  bezbariérového přístupu do vozidel.

Integrované autobusy, tramvaje 
i osobní a spěšné vlaky jsou 
označeny logem IDSOK umístě-
ným v blízkosti předních dveří. 

V jízdním řádu jsou integrované spoje označeny 
logem IDSOK v jeho záhlaví.

Poznámka: 
U vybraných dálkových linek jsou uznávány pouze 
časové jízdní doklady. V ostatních případech je ces-
tující přepraven dle platného ceníku.
U Českých drah, a.s. jezdí držitel průkazu ZTP 
a ZTP/P za 25% ceny obyčejného jízdného.

Možnosti cestování ZTP 
(ZTP/P) v IDSOK
Základem přepravy zdravotně postižených osob 
jsou tzv. „garantované bezbariérové linky“, u kterých 
je přeprava zdravotně postižených cestujících zajiš-
těna na každém spoji (viz tabulka). V jízdním řádu 
jsou označeny piktogramem      .

Ostatní linky zařazené do IDSOK mají vybrané spoje 
pro přepravu osob na vozíku označeny v jízdním 
řádu výše uvedeným piktogramem.

Bezbariérové železniční spoje zařazené do IDSOK 
jsou zajišťovány nízkopodlažními jednotkami Regio-
nova a RegioPanter.*

*  Po předchozí objednávce je možné zajistit přepravu inv. vozíku 
i v ostatních spojích.

Víte, že...
 f vozík se přepravuje zdarma,

 f pro bezpečnou přepravu osob se zdravotním posti-
žením je ve vozidlech umístěno signalizační zařízení 
– tlačítko pro výstup,

 f Olomoucký kraj se zapojil do projektu EUROKLÍČ, jehož 
cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu 
dostupnost sociálních a technických zařízení (např. výtahů, 
svislých a schodišťových plošin apod.). Více informací 
na http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html.

Vlakové a autobusové spoje  
uzpůsobené k přepravě zdravotně postižených

Druh dopravy Linka / trať Na trase Provozovaných 
spojů za den

Vlak

271 Prostějov – Dzbel a zpět 27

275 Olomouc – Drahanovice 
a zpět 36

310 Olomouc – Hrubá voda a zpět 50

293 Šumperk – Petrov n/D. – 
Kouty n/D. – Sobotín a zpět 68

Autobus 920 030 Přerov – Olomouc – 
Prostějov a zpět 12

MHD

Prostějov Všechny spoje linek městské autobusové dopravy jsou 
zajištěny nízkopodlažními vozidly.

Přerov Všechny spoje linek městské autobusové dopravy jsou 
garantovaně bezbariérové.

Olomouc
3, 5, 50, 51, 52, 11, 111, 15, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 42. 
Ve dnech pracovního klidu jsou navíc garantovány 
i ostatní autobusové spoje.


