
JAK�J�ZDENKU�OZNA�IT
�� Nejprve� si� spo��tejte,� kolika� z�nami� na� sv�� cest�� celkem��
� projedete�v�etn��n�stupn��a�v�stupn��z�ny.�Tento��daj�zjist�te�
� bu��v�j�zdn�m���du�nebo�pl�nu�s�t��IDS�JMK.
�� Podle� tabulky� zjist�te� po�et� pol�,� kter�� mus�te� na� j�zdence��
� odpo��tat� od� prvn�ho� nebo� naposledy� ozna�en�ho� pole� ve��
� sm�ru�shora�dol�.
�� Za� posledn�m� polem,� kter�� jste� napo��tali,� j�zdenku� ohn�te��
� a�ozna�te�v�ozna�ova�i.�P�edch�zej�c��pole�neozna�ujte.
�� J�zdenku� ozna�te� v� ozna�ova�i� neprodlen�� po� n�stupu� do��
� vozidla.� P�i� cest�� vlakem� ji� ozna�te� ji�� p�ed� n�stupem.�
� P�i�p�estupov�n��v�r�mci�jej��platnosti�ji�u��neozna�ujte.
�� Pro�cestu�lze�pou��t�i�dv��j�zdenky�sou�asn�.�Jedn��se�zejm�na�
�� o�p��pad,�kdy�pot�ebujete�cestovat�na�v�t���po�et�z�n,�ne�� je�
� zb�vaj�c�� po�et� voln�ch� pol�� na� j�zdence.�Na� prvn�� j�zdence��
� ozna�te� 24.� pole� a� na� druh�� j�zdence� ozna�te� posledn�� ze��
� zb�vaj�c�ch� pol�.� asov�� a� z�nov�� platnost� se� ur�uje� podle��
� sou�tu�platn�ch�pol��na�obou�univerz�ln�ch�j�zdenk�ch.
�� Pou�it��pole�neodtrhujte,�j�zdenka�tak�ztr�c��platnost.
�� Pro� p��pad� kontroly� m�jte� j�zdenku� po� celou� dobu� j�zdy��
� i�p�i�vystupov�n��k�dispozici.
�� Cestuj�c�� bez� platn�� j�zdenky� je� povinen� zaplatit� j�zdn���
� a�p�ir��ku�k�j�zdn�mu.
�� Jednu�univerz�ln�� j�zdenku,�p��padn��kombinaci�dvou�univer-�
� z�ln�ch�j�zdenek,�mohou�sou�asn��pou��t�max.�dv��osoby.�
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Univerzální zlevněná jízdenka platí po celý rok pro:

děti do 15 let
mládež 15 - 18 let
studenty do 26 let
osoby nad 65 let
psy
spoluzavazadla

Univerzální zlevněná jízdenka je založena na stejném principu, 
jako běžná univerzální jízdenka. Skládá se z 24 polí. Cestující si při 
své cestě podle návodu a tabulky, které jsou na její zadní straně, označí 
pouze tolik polí, kolik pro svou cestu potřebuje. Při další cestě z jízdenky 
využije další pole. Pokud mu nedostačují pole na jedné jízdence, může si 
zbývající pole označit na jízdence další. 

V tabulce na zadní straně jízdenky jsou pro zjištění potřebného počtu 
polí dva sloupce. 

První sloupec (Zlevněná A) využíjí:

Děti do 15 let
Mládež 15 - 18 let + studenti do 26 let při cestě, na které nevyužijí linku 
s označením 1 až 99 (včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro 
přepravu po území zón 100 + 101.
Mládež 15 - 18 let + studenti do 26 let při cestě vlakem a regionálními 
autobusy IDS JMK ve všech zónách IDS JMK.
Cestující nad 65 let při cestě vlakem a regionálními autobusy IDS JMK 
ve všech zónách IDS JMK.
Cestující nad 65 let při cestě při cestě, na které nevyužijí linku 
s označením 1 až 99 (včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro 
přepravu po území zón 100 + 101.
Při přepravě psů a spoluzavazadel

Druhý sloupec (Zlevněná B) využijí:

Mládež 15 - 18 let + studenti do 26 let při cestě, na které využijí linku s 
označením 1 až 99 (včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro 
přepravu po území zón 100 + 101.
Cestující nad 65 let při cestě, na které využijí linku s označením 1 až 99 
(včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro přepravu po území 
zón 100 + 101.

KDE JÍZDENKU KOUPÍTE
Univerzální jízdenku je možné zakoupit především v pokladnách 
železničních stanic ležících v zaintegrovaných úsecích ČD, na 
předprodejních místech DPMB a také v prodejnách dalších dopravců a 
u vybraných prodejců denního tisku.

PŘEVODNÍ TABULKA K JÍZDENCE

UNIVERZÁLNÍ JÍZDENKA
ZLEVNĚNÁ

Zónová
platnost

Časová 
platnost

Zlevněná 
A

Zlevněná
 B

2 zóny 1 úsek 1 1

ve vlacích pro cestu
do 2 zastávek

ve stejné zóně nebo 
sousední zóně/30 minut 2 2

v autobusech mimo 
zóny 100+101

2 úseky nebo 2 zóny/
10 minut

2 2

Doplatek na 1 zónu 2 4

2 zóny 45 minut 3 6

3 zóny 90 minut 4 8

4 zóny 90 minut 5 9

5 zón 120 minut 6 10

6 zón 120 minut 7 11

7 zón 150 minut 8 12

8 zón 150 minut 9 13

9 zón 180 minut 10 14

10 zón 180 minut 11 15

neomezená 180 minut 12 16

PŘEVODNÍ
 TABULKA 

NÁVOD NA 
OZNAČENÍ 

UN

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Univerzální jízdenka je považována za 
jednorázovou jízdenku.

Nezapomeňte na doklad prokazující nárok na 
cestování se slevou.
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J�ZDENKA ZLEVN�N�

  78 K�
v�etn� druh� sn��en� sazby DPH

tarif platn� k 1. 4. 2022

S UNIVERZ�LN� J�ZDENKOU ZLEVN�NOU

SE P�EPRAVUJ�:

1. D�ti do 15 let p�i libovoln� cest� vol� poet pol� dle 

sloupce „Zlevn�n� A“.

2. Ml�de� 15-18 let. Studenti <26 let. Osoby >65 let: 

a) p�i cest�, na kter� nevyu�ij� linku 
s provozn�m oznaen�m 1 a� 99 
(vetn� linek za�naj�c�ch p�smeny
E, H, N, P, 
, X) pro p�epravu po 	zem�
z�n 100 a 101, a d�le p�i cest� vlakem 
nebo autobusovou linkou s provozn�m 
oznaen�m 100 a v��e vol� poet pol� 
dle sloupce „Zlevn�n� A“.

b) p�i cest�, na kter� vyu�ij� linku 
s provozn�m oznaen�m 1 a� 99 
(vetn� linek za�naj�c�ch 
E, H, N, P, 
, X) pro p�epravu po 	zem� z�n 100 a 101 
vol� poet pol� dle sloupce „Zlevn�n� B“.

3. Psi, spoluzavazadla: p�i libovoln� cest� volte poet 
pol� dle sloupce „Zlevn�n� A“. 
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S JÍZDENKOU
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JAK�J�ZDENKU�OZNA�IT
�� Nejprve� si� spo��tejte,� kolika� z�nami� na� sv�� cest�� celkem��
� projedete�v�etn��n�stupn��a�v�stupn��z�ny.�Tento��daj�zjist�te�
� bu��v�j�zdn�m���du�nebo�pl�nu�s�t��IDS�JMK.
�� Podle� tabulky� zjist�te� po�et� pol�,� kter�� mus�te� na� j�zdence��
� odpo��tat� od� prvn�ho� nebo� naposledy� ozna�en�ho� pole� ve��
� sm�ru�shora�dol�.
�� Za� posledn�m� polem,� kter�� jste� napo��tali,� j�zdenku� ohn�te��
� a�ozna�te�v�ozna�ova�i.�P�edch�zej�c��pole�neozna�ujte.
�� J�zdenku� ozna�te� v� ozna�ova�i� neprodlen�� po� n�stupu� do��
� vozidla.� P�i� cest�� vlakem� ji� ozna�te� ji�� p�ed� n�stupem.�
� P�i�p�estupov�n��v�r�mci�jej��platnosti�ji�u��neozna�ujte.
�� Pro�cestu�lze�pou��t�i�dv��j�zdenky�sou�asn�.�Jedn��se�zejm�na�
�� o�p��pad,�kdy�pot�ebujete�cestovat�na�v�t���po�et�z�n,�ne�� je�
� zb�vaj�c�� po�et� voln�ch� pol�� na� j�zdence.�Na� prvn�� j�zdence��
� ozna�te� 24.� pole� a� na� druh�� j�zdence� ozna�te� posledn�� ze��
� zb�vaj�c�ch� pol�.� asov�� a� z�nov�� platnost� se� ur�uje� podle��
� sou�tu�platn�ch�pol��na�obou�univerz�ln�ch�j�zdenk�ch.
�� Pou�it��pole�neodtrhujte,�j�zdenka�tak�ztr�c��platnost.
�� Pro� p��pad� kontroly� m�jte� j�zdenku� po� celou� dobu� j�zdy��
� i�p�i�vystupov�n��k�dispozici.
�� Cestuj�c�� bez� platn�� j�zdenky� je� povinen� zaplatit� j�zdn���
� a�p�ir��ku�k�j�zdn�mu.
�� Jednu�univerz�ln�� j�zdenku,�p��padn��kombinaci�dvou�univer-�
� z�ln�ch�j�zdenek,�mohou�sou�asn��pou��t�max.�dv��osoby.�
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Změna 
od 1. 4. 2022


