INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Přehled cenových nabídek a pravidel od 1. září 2018
Základní informace

Děti 6 - 15 let

Studenti 18 - 26 let

Důchodci do 65 let

Vážení cestující,
tento dokument obsahuje základní vysvětlení
pravidel pro poskytování slev dle Tarifu IDS JMK
platného od 1. září 2018.

Bez ohledu na to, jestli cestují „bez Brna“ nebo „včetně
Brna“, využívají jednorázové jízdenky označené „Zlevněné
A“ a předplatní jízdenky označené „Děti 6 až 15 let“ nebo
“Děti 6 až 18 let“ podle toho, pro jaké zóny jízdenku potřebují.

Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní
každý jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně
den
se vyplatí už při 6 zpátečních cestách za měsíc.

Aktuální ceník a kompletní tarifní informace jsou
uveřejněny na webu www.idsjmk.cz.

Pro vydání předplatní jízdenky nepotřebují potvrzení ze školy.
Postačuje průkazková fotografie, rodný list nebo jakýkoli oficiální
průkaz.

Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní
každý jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně
den
se vyplatí už při 7 zpátečních cestách za měsíc.
Bez ohledu na to, jestli cestujete „bez Brna“ nebo „včetně Brna“
,využijte předplatní jízdenky označené „Důchodci do 65 let“
podle toho, pro jaké zóny jízdenku potřebujete.
Pro vydání předplatní jízdenky potřebujete průkazkovou
fotografii, doklad totožnosti a rozhodnutí o přiznání důchodu,
ústřižek poštovní poukázky „Důchody - výplatní doklad“ nebo
potvrzení o pobírání důchodu, ne starší než 2 měsíce.

každý
den

Přejeme vám šťastnou cestu s IDS JMK!

jedna
cesta

Vysvětlení pojmů
Cestou „včetně Brna“ se rozumí jakákoli cesta linkami a spoji IDS
JMK. To znamená, že je umožněna také jízda mezi zastávkami
ležícími na území zón 100 a 101 linkami brněnské městské
dopravy 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š,
X bez ohledu na velikost písmena).
Cestou „bez Brna“ se rozumí taková cesta, kdy lze po celém
IDS JMK včetně Brna jezdit vlakovými linkami a autobusovými
linkami s provozním označením 100 a výše. Linky 1 až 99 (včetně
linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X bez ohledu na velikost
písmena) lze použít pouze pro cestu bez přestupu mezi zónami
100 nebo 101 a zastávkou ležící mimo tyto zóny.
Není povolena cesta po Brně - tzn. případy, kdy výchozí i cílová
zastávka je v zóně 100 nebo 101. Předplatní jízdenka v zónách
100 a 101 na linkách 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny
E, H, N, P, Š, X bez ohledu na velikost písmena) platí pouze ve
spojích vyjíždějících mimo zóny 100 a 101.
„Předplatní jízdenka“ je jízdní doklad, který se skládá z průkazky
a kupónu.
„Průkazka“ je ta část předplatní jízdenky, kde je umístěna
fotografie cestujícího nebo je nahrána do systému v rámci
e-shopu. Papírová průkazka stojí 30 Kč včetně obalu. Samostatný
obal stojí 10 Kč
„Kupón“ je ta část předplatní jízdenky, kterou si cestující kupuje
opakovaně měsíčně, čtvrtletně nebo ročně dle jednotlivé varianty.

Kde jízdenky vyřídíte?
Všechny průkazky a kupóny vyřídíte na předprodejních místech
IDS JMK:
předprodejní kanceláře Dopravního podniku města Brna
pokladny Českých drah
Měsíční kupóny pro 1 úsek, 2 úseky, 2, 3 a 4 mimobrněnské zóny
zakoupíte:
předprodeje autobusových dopravců (vybraná aut. nádraží)
mimobrněnské pošty

kombinace jízdenek
2
zóny

5 120
zón
min

3 90
min
zóny

Při cestě „včetně Brna“ s jednorázovou jízdenkou dokládají svůj
věk oficiálním průkazem (např. průkazkou IDS JMK), pokud je jim
více než 10 let.
Děti do 10 let si mohou pro Brno (zóny 100 + 101) vyřídit bezplatný
kupón, který jim umožňuje cestování po těchto zónách ve všech
linkách a spojích.
výlet

Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné
zlevněné jednodenní předplatní jízdenky přenosné např. pro celý IDS JMK za 47 Kč, pro Brno za 22 Kč.

Mládež 15 - 18 let
každý
den

Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní
jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně
se vyplatí už při 6 zpátečních cestách za měsíc.

Jednorázová jízdenka

Kombinovaná jízdenka

Více o kombinaci jízdenek na www.idsjmk.cz/kombinace.aspx.

děti do 6 let
Cestují bezplatně v celém IDS JMK. Nepotřebují žádný jízdní
doklad. Počet bezplatně přepravovaných dětí do 6 let není
omezen. Vždy musí být na místě doprovod starší 10 let.

Pokud potřebujete dojíždět z jedné mimobrněnské zóny do
jedné brněnské zóny a v této zóně pak absolvovat cestu „včetně
Brna“, pořiďte si z dolní tabulky současně jízdenku Doplatek 1
zóna (vydanou pro zónu 100 nebo 101) a jízdenku Doplatek 1
zóna bez Brna pro mimobrněnskou zónu.
Při koupi průkazky k předplatní jízdence je třeba předložit
průkazkovou fotografii a průkaz totožnosti, Průkazka platí dle
příslušného potvrzení o studiu, nejdéle však do 30. 9. následujícího
školního roku a stojí 30 Kč.
Při koupi kupónu, který umožňuje cesty „včetně Brna“, je nutné
předložit průkaz ISIC, u něhož ještě nebylo dosaženo nejbližší
datum 15. srpna ode dne vydání nebo prolongace. Studenti
nestudující na vysoké škole mohou předložit i potvrzení o studiu,
které není starší než 30 dní.
Při koupi kupónu, který umožňuje cesty „bez Brna“, je nutné
předložit ISIC kartu nebo žákovský průkaz.

Pro cesty „včetně Brna“ využijte předplatní jízdenky označené
v horní tabulce označené „Cestování po Brně“ ve sloupci „Děti
15 až 18 let“.
Pro cesty „bez Brna“ využijte předplatní jízdenky označené v dolní
tabulce „Cestování mimo Brno“ ve sloupci „Děti 6 až 18 let“.

Jednorázové jízdenky - už nejsou omezeny místem
jedna
cesta bydliště a školy

Pokud potřebujete dojíždět z jedné mimobrněnské zóny do
jedné brněnské zóny a v této zóně pak absolvovat cestu „včetně
Brna“, pořiďte si z dolní tabulky současně jízdenku Doplatek 1
zóna (vydanou pro zónu 100 nebo 101) a jízdenku Doplatek 1
zóna bez Brna pro mimobrněnskou zónu.
Pro koupi jízdenky stačí předložit průkazkovou fotografii a doklad
totožnosti (občanský průkaz, pas). Průkazka se vydává s platností
do dne předcházejícího dni 18. narozenin. Při běžné kontrole se
věk dokládá průkazkou IDS JMK, která je součástí předplatní
jízdenky. Na vyzvání je však nutné předložit identifikační průkaz
(např. občanský průkaz, ISIC). Žákovský průkaz není třeba
vyřizovat!
Pokud si kupujete jízdenku jen pro zóny 100 + 101, kupte si ji přes
e-shop www.brnoid.cz. Potřebujete pouze bankovní platební
kartu. U řady vysokých škol se nárok na slevu v tomto případě
ověřuje dálkově elektronicky.
Jednorázové jízdenky - už nejsou omezeny místem
bydliště a školy.

Pro cesty „včetně Brna“ využijte tarif „Zlevněné B“.
Pro cesty „bez Brna“ využijte tarif „Zlevněné A“.
Pro častější pravidelné cesty (např. dojíždění na koleje) se hodí
univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí
podle sloupce „Zlevněné A“ = cesta „bez Brna“ nebo „Zlevněné
B“ = cesta „včetně Brna“.
Jízdenky je možné koupit pohodlně i v mobilní aplikaci IDS JMK
POSEIDON, která sama určí, jakou jízdenku pro cestu potřebujete.

Předplatní jízdenka

Pro cesty „bez Brna“ využijte předplatní jízdenky označené
v dolní tabulce „Cestování mimo Brno“ ve sloupci „Studenti do
26 let“.

Pokud si kupujete jen jízdenku pro zóny 100 + 101, kupte si ji přes
e-shop www.brnoid.cz. Potřebujete pouze bankovní platební
kartu. U řady vysokých škol se nárok na slevu v tomto případě
ověřuje dálkově elektronicky.

jedna
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Držitelé předplatních jízdenek pro 2 a více zón si při cestě
mimo předplacené zóny kupují jednorázové jízdenky pro
nepředplacené zóny.

Při cestě „bez Brna“ s jednorázovou jízdenkou nemusí
dokládat svůj věk.

Pro cesty „včetně Brna“ využijte předplatní jízdenky v horní
tabulce označené „Cestování po Brně“ ve sloupci „Studenti do
26 let“.

Pro výlety je nejlepší využívat jednodenní jízdenky. Pro
všechny mimobrněnské zóny vyjde na 47 Kč, pro město
Brno na 90 Kč, jízdenku pro celý IDS JMK koupíte jako
kombinaci obou jízdenek. Denní jízdenky koupíte i v mobilní
aplikaci IDS JMK POSEIDON.
výlet

Při kontrole je vždy nutné doložit věk. Při běžné kontrole postačuje
průkazka IDS JMK s kódem 2, na vyzvání je nutné se prokázat
úředně vydaným osobním identifikačním dokladem.

Pro cesty „včetně Brna“ využijte tarif „Zlevněné B“.
Pro cesty „bez Brna“ využijte tarif „Zlevněné A“.
Pro častější pravidelné cesty (např. dojíždění na koleje) se hodí
univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí podle
sloupce „Zlevněné A“ = cesta „bez Brna“ nebo „Zlevněné B“ =
cesta „včetně Brna“.
Jízdenky je možné koupit pohodlně i v mobilní aplikaci IDS JMK
POSEIDON, která sama určí, jakou jízdenku pro cestu potřebujete.
Pro výlety je nejlepší využívat jednodenní jízdenky. Pro
všechny mimobrněnské zóny vyjde na 47 Kč, pro město
Brno na 90 Kč, jízdenku pro celý IDS JMK koupíte jako
kombinaci obou jízdenek. Denní jízdenky koupíte i v mobilní
aplikaci IDS JMK POSEIDON.
výlet

Při kontrole je vždy nutné doložit věk a status studenta. Při běžné
kontrole postačuje průkazka IDS JMK s kódem 3, na vyzvání je
nutné se prokázat průkazem ISIC nebo žákovským průkazem.

Slevy pro běžné cestující
I cestující, kteří nepatří do slevových kategorií, mají nárok na
určité slevy.

24h

Platí například, že s držitelem roční předplatní jízdenky
stejně jako jednodenní jízdenky mohou v nepracovní
dny cestovat až 4 další osoby, z toho 1 starší 15 let.

Dále platí, že držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 +
101 mohou v těchto zónách bezplatně přepravovat psa,
spoluzavazadlo nebo jízdní kolo.
slevy
s IDS

Navíc můžete získat slevy na vstupy do muzeí, zámků, na
půjčení kola nebo koloběžky u našich partnerů v rámci
Slevového programu IDS JMK.

Více o Slevovém programu IDS JMK naleznete na odkazu
www.idsjmk.cz/slevy.
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Pro všechny cesty v případě jednorázových jízdenek
jedna
cesta plaťte plné jízdné.

Pro pravidelnější cesty (např. dojíždění na zahrádku) se hodí
základní univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí.
Pokud chcete v Brně jezdit levněji a nevyplatí se vám předplatní
jízdenka, kupte si za 840 Kč zvláštní roční kupón a budete moci
v Brně (v zónách 100 + 101) využívat levnější jednorázové
jízdenky „Zlevněné A“.
Jízdenky je možné koupit v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné

výlet jednodenní předplatní přenosné jízdenky - např. pro celý

IDS JMK za 190 Kč, pro Brno za 90 Kč. Držitelé zvláštního
ročního kupónu zaplatí za denní jízdenku pro Brno 22 Kč a za
denní jízdenku pro zbytek kraje 150 Kč.

Cestující od 65 do 70 let
Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní
jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně
se vyplatí už při 3 zpátečních cestách za měsíc.
Bez ohledu na to jestli cestujete „bez Brna“ nebo „včetně Brna“
využijte předplatní jízdenky označené „Osoby od 65 do 70 let“ nebo
“Osoby nad 65 let“ podle toho, pro jaké zóny jízdenku potřebujete.
Pro vydání předplatní jízdenky IDS JMK potřebujete průkazkovou
fotografii a průkaz totožnosti.
každý
den

Pro cesty „včetně Brna“ využijte tarif „Zlevněné B“.
jedna
cesta Pro cesty „bez Brna“ využijte tarif „Zlevněné A“.
Pro častější pravidelné cesty (např. dojíždění na zahrádku) se
hodí univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí
podle sloupce „Zlevněné A“ = cesta „bez Brna“ nebo „Zlevněné
B“ = cesta „včetně Brna“.
TIP: Pokud chcete v Brně jezdit levněji a nevyplatí se Vám
předplatní jízdenka, kupte si za 840 Kč zvláštní roční kupón
a budete moci jak v Brně, tak mimo Brno využívat levnější
jednorázové jízdenky „Zlevněné A“.
Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné
jednodenní předplatní přenosné jízdenky - např. pro
oblast mimo Brno za 37 Kč, pro celý IDS JMK za 190 Kč,
pro Brno za 90 Kč.
Držitelé zvláštního ročního kupónu platí za denní jízdenku pro
Brno 22 Kč a za denní jízdenku pro celý kraj 47 Kč.
výlet

Při kontrole je vždy nutné doložit věk. Při běžné kontrole
postačuje průkazka IDS JMK, na vyzvání je nutné se prokázat
úředně vydaným osobním identifikačním dokladem.

cestující nad 70 let
Pro jednorázové i předplatní jízdenky platí stejná
pravidla jako pro osoby nad 65 let. Po vyřízení bezplatné
předplatní jízdenky pro Brno si kupujte jízdenky jen pro
mimobrněnské zóny.
Pro cesty v zónách 100 + 101 si můžete vyřídit průkazku
s bezplatným ročním kupónem, která vám umožní bezplatné
cestování v těchto zónách. Tato předplatní jízdenka může být
použita i pro kombinaci jízdních dokladů. Na základě průkazky
IDS JMK pak můžete cestovat i po městech Adamov, Blansko,
Břeclav (již od 65 let), Bystřice n/P, Hodonín, Kyjov, Mikulov, Vyškov
a Znojmo (důchodci již od 50 let). Při cestě do těchto měst nebo
cesty z nich však platíte odpovídající jízdné, zóna se neodpočítává!
Skvělou nabídkou je roční všezónová jízdenka za 1237 Kč. Za
pouhých 103 měsíčně senioři nad 70 let získají možnost výhodného
cestování po celém kraji všemi linkami IDS JMK. Jízdenka platí
v pracovní dny od 8:00, v nepracovní dny celodenně.
každý
den

Držitelé průkazů
ZTP a ZTP/P
Ve městech s městskou dopravou cestujete (mimo vlaků) po
předložení svého průkazu ZTP nebo ZTP/P bezplatně. Bezplatně
jezdíte rovněž v linkách 1 až 99 a to i mimo město Brno.
Mimo města používáte jízdenky pro držitele průkazů ZTP nebo
ZTP/P v cenách jízdenek „Zlevněné A“. Tyto jízdenky platí
v autobusech i ve vlacích a jsou přestupní. Při cestě do Brna
nebo z Brna doplácíte pouze za mimobrněnské zóny.
Můžete využít dvě výhodné nabídky: jednodenní jízdenka pro
ZTP za 35 Kč, platná v celém IDS JMK nebo roční všezónová
jízdenka pro ZTP za 2400 Kč, která platí bez časového omezení
ve všech linkách IDS JMK. Držitelé průkazů ZTP/P mohou cestovat
sami, doprovod není povinný. Bezplatně se přepravuje i invalidní
vozík, vodicí pes a případné další kompenzační pomůcky.

Psi, zavazadla,
koloběžky pro dospělé
Přepravují se s jízdenkami dle tarifu „Zlevněné A“. Je možné pro
ně zakoupit i jednodenní zlevněné jízdenky. Např. celodenní
cestování vašeho pejska po celém IDS JMK vyjde na 47 Kč.
Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101 na dobu 2 a více
dnů má právo na bezplatnou přepravu zavazadla nebo psa. Při
cestě mimo tyto zóny se pak dokupují jízdenky jen pro zbývající
zóny dle tarifu „Zlevněné A“ nebo lze použít jednodenní jízdenka
pro mimobrněnské zóny zlevněná za 37 Kč.

Další zavazadla
Bezplatně se přepravují: kočárek pro spolucestující dítě; vozík
pro invalidy, s nímž cestuje držitel průkazu ZTP a ZTP/P; ruční
zavazadla, kterými jsou drobné předměty do maximálních
rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr
nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož
délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující
mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo.
Dále se přepravuje bezplatně jeden pár lyží včetně lyžařských
holí, snowboard, sáně, boby, dětská koloběžka, malá živá
zvířata v uzavřených schránách s nepropustným dnem, jedna
nákupní taška na kolečkách.

Jízdní kola
Jízdní kola se přepravují ve všech vlacích, v linkách 1 až 99
v zónách 100 + 101 a v regionálních cyklobusech.
Za přepravu se platí základní jízdné nebo lze použít jednodenní
jízdenku pro jízdní kolo za 70 Kč.
Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 mohou
v těchto zónách bezplatně přepravovat jízdní kolo. Při cestě
mimo zóny 100 + 101 kupují pro jízdní kolo jízdenku jen pro
zbývající zóny. Povolena je i přeprava e-kol, pokud je možné je
do vozidla naložit.
Nakládku kola zajišťuje sám cestující. V cyklobusech musí nejprve
řidiče na přepravu upozornit a vyzvednout si upínací zařízení.

Doprovod dítěte
do 3 let
Pro dítě do 3 let můžete v Brně vyřídit zvláštní předplatní jízdenku,
která umožňuje bezplatné cestování jednomu jeho doprovodu
po zónách 100 + 101. Není pevně stanoveno, kdo musí být
doprovodem. Při cestě mimo Brno se doplácí jen za zbylé zóny a
používají se základní jízdenky.
Velmi výhodná je roční všezónová jízdenka za 2400 Kč, která
umožňuje přepravu po celém IDS JMK všemi dopravními
prostředky. Platí v pracovní dny od 8:00 hodin, v nepracovní dny
bez omezení.
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