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Změna tarifu IDSOK od 1. 8. 2011 – výměna jízdenek 
 
Dne 31. 7. 2011 končí platnost jízdenek v ceně: 
- 12 / 6 Kč (občanské / zlevněné jízdné) pro zónu 71 IDSOK v prodejní síti, 
- 16 / 8 Kč s přirážkou pro zónu 71 IDSOK v doplňkovém prodeji u řidičů, 
- 40 / 20 Kč platných 24 hodin od označení pro zónu 71 v prodejní síti, 
- 14 / 7 Kč pro cestu mezi dvěma tarifními zónami IDSOK v prodejní síti, 
- 20 / 10 Kč pro cestu mezi třemi tarifními zónami IDSOK z automatů. 

Tyto jízdenky jsou od 1. 8. 2011 považovány za neplatné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 1. 8. 2011 vstoupí v platnost v tarifní zóně 71 IDSOK jízdenky s možností přestupu 
nebo přerušení jízdy v ceně: 
- 14 / 7 Kč (občanské / zlevněné jízdné) pro zónu 71 IDSOK v prodejní síti, 
- 20 / 10 Kč s přirážkou pro zónu 71 IDSOK v doplňkovém prodeji u řidičů, 
- 46 / 23 Kč platných 24 hodin od označení pro zónu 71 v prodejní síti, 
- 20 / 10 Kč pro cestu ze zóny 71+1 navazující zóna IDSOK v prodejní síti, 
- 26 / 13 Kč pro cestu ze zóny 71+2 navazující zóny IDSOK z automatů 
podle níže uvedených vzorů (včetně jízdenek s piktogramy v oranžové reflexní barvě 
do vyprodání zásob): 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Dne 20. 7. 2011 bude pro cestující veřejnost zahájen prodej nových jízdenek na 
prodejnách DPMO, a.s. (na Legionářské ulici a ve vestibulu Hl. nádraží). 
Od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 bude umožněna cestujícím na prodejnách jízdenek 
DPMO, a.s. výměna jízdenek s ukončenou platností za nové jízdenky s doplatkem 
rozdílu v ceně nebo vyplacení hotovosti ve výši vraceného jízdného. K výměně budou 
přijímány rovněž nepoužité jízdenky s ukončenou platností z prodejních automatů, 
případně z doplňkového prodeje u řidičů.  
 
Dne 20. 7. 2011 bude smluvním prodejcům zahájen prodej nových jízdenek v hlavní 
pokladně DPMO, a.s. (Koželužská ulice). Od 2. 8. 2011 do 31. 10. 2011 bude smluvním 
prodejcům umožněno v hlavní pokladně DPMO, a.s. vrátit jízdenky s končící platností 
za hotovost ve výši vraceného jízdného. 
 
Automaty na výdej jízdenek budou od 1. 8. 2011 postupně bez odstávek v provozu 
nastavovány na nový tarif. Jízdenky vydané po 31. 7. 2011 v cenách před změnou 
tarifu budou při kontrolách tolerovány do provedení změny nastavení všech automatů. 
 
Prodej týdenních, měsíčních a čtvrtletních časových kuponů pro zónu 71 podle 
platného tarifu DPMO, a.s. s poměrově vypočtenou cenou podle počtu dnů platnosti 
před a po změně tarifu probíhá na prodejnách jízdenek DPMO, a.s. bez omezení. 


