
1.1.1 Typy karet 

V systému IDOL existuje několik typů karet, které jsou definovány daty v aplikacích CHS 
a „Profil zákazníka“. Jsou to tyto typy karet (s uvedením specifických dat): 

 Personalizovaná karta: 
o Příjmení: příjmení skutečného držitele (CHS), 
o Jméno: jméno skutečného držitele (CHS), 
o Datum narození: datum narození skutečného držitele (CHS), 
o CP1= CP ze skupiny CP1 mimo 63 („Profil zákazníka“), 
o CP2= CP ze skupiny CP2 dle možných kombinací CP1 a CP2 („Profil 

zákazníka“). 
 Anonymní karta: 

o Příjmení: „Anonymous“ (CHS), 
o Jméno: „card“ (CHS), 
o Datum narození: položka existuje, ale je prázdná (CHS), 
o CP1=63 („Profil zákazníka“), 
o CP2=0 („Profil zákazníka“). 

1.1.2 Pravidla pro nahrávání jízdních dokladů na BČK 

Každý jízdní doklad je specifikován tarifem. Každému tarifu je přiřazen nějaký CP. Pro 
nahrávání jízdních dokladů na BČK platí následující pravidla: 

1.1.2.1 Jednotlivé jízdné (aplikace „Elektronická jízdenka“) 

1.1.2.1.1 Personalizovaná BČK 

Do aplikace „Elektronická jízdenka“ na personalizované BČK by mělo být možné uložit 
pouze jednotlivé jízdné s tarifem s CP=CP1 nebo CP2 (viz princip určení CP držitele BČK) 
nebo 63. To znamená, že na personalizovanou BČK by mělo být možné uložit pouze 
jednotlivé jízdné s CP odpovídajícím platnému CP držitele karty a přenosné jednotlivé jízdné. 

Ne všechna odbavovací zařízení v systému IDOL kontrolují CP při prodeji jednotlivého 
jízdného na personalizovanou BČK. Z tohoto důvodu se právo na zakoupené jednotlivé 
jízdné (slevu) při nákupu jízdního dokladu, případně při přepravní kontrole, prokazuje dalším 
dokladem (průkazem na slevu viz Tarif IDOL). 

1.1.2.1.2 Anonymní BČK 

Do aplikace „Elektronická jízdenka“ na anonymní BČK lze uložit jednotlivé jízdné 
s libovolným tarifem. CP jednotlivého jízdného se nekontroluje. Právo na zakoupené 
jednotlivé jízdné (slevu) se při nákupu jízdního dokladu, případně při přepravní kontrole, 
prokazuje dalším dokladem (průkazem na slevu viz Tarif IDOL). 

1.1.2.2 Časové předplatní kupóny (aplikace „Předplatní časový kupón“) 

1.1.2.2.1 Personalizovaná BČK 

Do aplikace „Předplatní časový kupón“ na personalizované BČK lze uložit časový kupón 
pouze s tarifem s CP=CP1 nebo CP2 (viz princip určení CP držitele BČK) nebo 63. To 
znamená, že na personalizovanou BČK lze uložit časové kupóny s CP odpovídajícím 
platnému CP držitele karty a přenosné časové kupóny. 

1.1.2.2.2 Anonymní BČK 

Do aplikace „Předplatní časový kupón“ na anonymní BČK lze uložit časový kupón pouze 
s tarifem s CP=63. To znamená, že na anonymní BČK lze uložit pouze přenosné časové 
kupóny. 



1.1.2.3 Princip určení CP držitele BČK při prodeji jízdního dokladu na BČK 

Princip výběru CP držitele BČK z CP1 a CP2 je následující: 
 Nejdříve se zkontroluje CP2. Pokud CP2<>0 a je platné, tak CP držitele BČK je 

CP2. 

 Pokud je předchozí bod neúspěšný, tak se zkontroluje CP1. Pokud CP1<>0 a je 
platné, tak CP držitele BČK je CP1. 

 Pokud je předchozí bod neúspěšný, tak CP držitele BČK je CP=0. 
 Pokud pro vybraný CP=CP1 neexistuje tarif (pro zvolený TP), tak CP držitele BČK 

je CP=1. 
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