
ODBAVENÍ QR KÓDEM V IDSOK 

Čtecí zařízení QR kódů instalované v autobusech VLD slouží pro samoobslužné odbavení v systému 

IDSOK prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu cestujícího.  Zařízení rovněž slouží pro 

odbavení papírové jízdenky s vytištěným QR kódem (jednotlivé i dlouhodobé). 

NAČTENÍ QR KÓDU 

1. Řidič při odbavení QR kódu musí vždy nastavit požadovanou cílovou zastávku.  

2. Cestující přiloží mobilní telefon se zobrazeným cyklickým QR kódem ke čtečce čárových kódů 

odbavovacího zařízení, a to načte QR kód zobrazený na displeji. QR kód je opatřen časovým razítkem, 

které je v okamžiku odbavení ověřeno. Při odbavení QR kódem odbavovací zařízení zobrazí fotografii 

cestujícího a všechny aktuálně platné jízdní doklady.  

Obsluha má vždy povinnost ověřit fotografii cestujícího zobrazenou na displeji! Pokud se zobrazená 

fotografie neshoduje se vzhledem cestujícího, je jízdenka považována za neplatnou.   

Odbavení papírové jízdenky probíhá stejně. Jediná odlišnost je v tom, že při odbavení papírové 

jízdenky se řidiči nezobrazí fotografie cestujícího, ale informace o odbavení papírové jízdenky. 

Papírová jízdenka se nesmí kopírovat do mobilního telefonu nebo tabletu! Jestliže to cestující 

udělal, je jízdenka neplatná. 

 

1) Pokud zóny na jízdence pokrývají celou trasu a jízdenka je časově platná, tak je řidiči zobrazena 

následující tabulka a cestujícímu se rozsvítí zelený trojúhelník. 

Pokud řidič potřebuje z jakéhokoli důvodu zkontrolovat podrobněji informace o jízdence, může 

tabulku opakovaně vyvolat stiskem tlačítka   (Toto tlačítko musí dopravce přidat do 

uživatelského rozhraní). 

 

 



 

2) Pokud QR nepokrývá celou trasu, tak je řidiči nabídnuta jízdenka k prodeji chybějící zóny. Řidič 

může v tomto okamžiku prodat cestujícímu jízdenku na chybějící zónu, nebo změnit nastavení cílové 

zastávky. 

3) Pokud má jízdenka prošlou časovou platnost, tak se řidiči zobrazí tabulka s informací, „Časově 

neplatný“. 

 

POZOR! 

Pokud QR kód nejde z jakéhokoliv důvodu načíst, je povinností řidiče odbavit 

cestujícího vizuálně kontrolou platnosti jízdenky a pohyblivého barevného 

proužku, který je součástí jízdního dokladu v MobilOK! 

Pokud nejde načíst QR kód z papírové jízdenky a jízdenka je poškozena tak, že 

na ní nejsou patrné údaje nutné pro kontrolu, je cestující povinen zaplatit 

odpovídající jízdné.  

 

 


