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ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Kupujte elektronické předplatní jízdenky přes ESHOP.IDSJMK.CZ! Obvykle
nebudete muset nikam chodit nic ověřovat, vše koupíte z domu. Jízdenky
jsou jen virtuální přiřazené k nosiči. Tím je obvykle bankovní karta (i v
mobilu či hodinkách), děti a mládež do 18 let při mimobrněnských
cestách může používat i nebankovní klíčenku IDS JMK. Při kontrole v
autobusu, vlaku či městské dopravě ukážete jen nosič jízdenky. S kartou
nebo klíčenkou vyřídíte vše z domu. Pokud použijte jako nosič mobil
nebo hodinky, musíte si přijít načíst jejich kód osobně na kontaktní
centrum. Nemají stejné číslo bankovní karty.
Vše vyřídíte z pohodlí domova nebo z Vašeho notebooku na

eshop.idsjmk.cz.

Co potřebujete předem:
kartu nebo jiné zařízení umožnující chytré platby (hodinky,
1. platební
mobilní zařízení) alternativně klíčenku IDS JMK.

2.

fotografii obličeje na výšku v elektronické podobě – stačí fotka
z mobilu, formáty JPEG, PNG, velikost do 500kB

3.

doklady totožnosti - občanský průkaz nebo pas nebo rodný list

4.

doklad dokladající studium - platnou prolongovanou ISIC kartu

Navštivte Kontaktní centra IDS JMK, kde vám rádi poradíme:
Brno, hl.n. - pod halou v podchodu k vlakům, Břeclav - vlakové nádraží,
Vyškov, aut. nádr., Boskovice, aut. nádr., Znojmo, Rudoleckého ul.
Aktuální otevíraci doba na www.idsjmk.cz.

KONTAKT
www.idsjmk.cz

Děti
do 15 let

jakékoli
zóny
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Jak se registrovat na e-shopu?

Lze nárok na slevu pro studenty doložit potvrzením o studiu?

1. Přihlaste se na ESHOP.IDSJMK.CZ.
2. Stiskněte tlačítko PŘEJÍT NA REGISTRACI a postupujte podle pokynů.
3. Po potvrzení potvrzovacího emailu se objeví registrační stránka. Je
potřeba vložit průkazkovou fotografii, jméno a příjmení, datum
narození, bydliště.
4. Do kolonky občanský průkaz vložte obě strany občanského průkazu
nebo pasu s vaší fotografií, děti do 15 let mohou vložit rodný list.
Vložení OP není povinné, ale nemusíte se ověřovat osobně.
5. Důležité je nastavit si vpravo nahoře MOJE SLEVOVÉ KATEGORIE.
Stiskněte PŘIDAT SLEVOVOU KATEGORII a vyberte tu, která je pro vás
nejvhodnější.
6. Studenti 18 až 26 let si mohou vybrat obě kategorie – jak s Brnem
tak bez Brna, liší se podmínkami pro ověření. Kategorie s Brnem u
vysokoškoláků vždy vyžaduje zadání platného průkazu ISIC. Ostatní
studenti mohou doložit i potvrzení o studiu.
7. Po uložení osobních údajů jděte v menu na NOVÁ JÍZDENKA. Její
koupě se skládá z 5 kroků:
a. Nejprve přidáte novou kartu neboli nosič jízdenky – pokud byste
chtěli zadat kartu v mobilu nebo v hodinkách, musíte se za námi stavit
aspoň jednou osobně na kontaktní centrum.
b. Dále vyberete, pro koho jízdenku kupujete (většinou pro sebe)
c. V dalším kroku vyberete, jakou jízdenku chcete – zóny, úseky ….
a POTVRDIT.
d. vyberete slevu, kterou chcete využít.
e. Na závěr zaplatíte. Nechejte si zapnutou volbu: Chci automaticky
obnovovat jízdenku, nebudete se muset o placení už starat.
8. Tím je všechno zařízeno a nyní se už při kontrole ve vlaku, v regionálním
autobusu nebo i revizorovi v Brně prokážete jen bankovní kartou.

Studenti 18 až 26 let nárok na zlevněnou jednorázovou jízdenku
prokazují výhradně průkazkou IDS JMK, průkazkou ISIC,
výjimečně i Žákovským průkazem. Potvrzení o studiu ani jiné
průkazky vydávané školou nejsou uznávány a při kontrole je
udělen smluvní postih!

Michal, 24 let, vysokoškolský student
Jsem vysokoškolský student z Tišnova a cestuji do Brna v rámci
prezenčního studia na Ekonomicko-správní fakultu. Jakou potřebuji
jízdenku a za kolik?

JMK
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XXX

t

Děti od 15 do 18 let potřebují fotku občanského průkazu nebo pasu (na straně s fotografií), alternativně ověření
v některém z Kontaktních center IDS JMK. Není potřeba žádné potvrzení ze školy.
X

X XXX

www.instagram.com/idsjmk.cz

X XXX

mapa.idsjmk.cz - aktuální poloha vozidel
Kontaktní centa IDS JMK: Brno - hlavní vlakové nádraží (podchod),
Břeclav - vlakové nádraží, Boskovice - autobusové nádraží,
Vyškov - autobusové nádraží, Znojmo - Rudoleckého 28
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Český rozhlas Brno - https://brno.rozhlas.cz
Hitradio City - http://hitradiocitybrno.cz
Informační leták Studenti pozor
Vydal KORDIS JMK, a.s. v roce 2022.
Informace jsou platné ke dni tisku, výtisk zdarma.
Aktuální znění na webu www.idsjmk.cz
Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

Ano, ale dle stanovených pravidel dle Smluvních přepravních
podmínek IDS JMK. Obvykle se jízdenku vyplatí vrátit do 3/4 doby
její platnosti.
Jakou fotografii potřebuji?
Na průkazku IDS JMK je vyžadována průkazová fotografie o
velikosti 3,5 x 4,5 cm. Fotografii si lze vytisknout také na domácí
tiskárně. Obdobná fotografie je potřeba i pro e-shop.
Platí předplatní jízdenky také o prázdninách?
Ano, všechny předplatní jízdenky platí i během prázdnin, sobot,
nedělí a státních svátků.
Mohu koupit elektronické šalinkarty?
Kupujte je přes oficiální e-shop ESHOP.IDSJMK.CZ.
Platí sleva také pro jazykové školy?
Studentům jazykových škol se sleva poskytuje pouze pro cesty „bez
Brna“.
Platí slevy pro studenty nad 26 let?
Ne, v tomto případě musíte využívat běžné jednorázové a
předplatní jízdenky.
Kde získám další informace?

XXX

Napište nám na email info@kordis-jmk.cz
informační linku 5 4317 4317.

nebo

IDS

Studenti
18 až 26 let
Student nevlastní
ISIC Kartu
Student vlastní
ISIC kartu

Studenti
18 až 26 let

zóny mimo
100+101

využijte

UPOZORNĚNÍ

JMK

Např.:
310+320+330
Např.:
800

Studenti 18 až 26 let pro cesty bez brněnské městské dopravy - fotka občanského průkazu nebo pasu (na straně s fotografií) a
osobně doloží na kontaktním centru IDS JMK potvrzení o studiu. On-line lze slevu ověřit platnou či prolongovanou ISIC karkou.
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Studenti 18 až 26 let pro cesty včetně brněnské městské dopravy - fotka občanského průkazu nebo pasu (na straně
s fotografií) a současně musí mít platnou ISIC kartu. Tu zadají při registraci a jejich status studenta se tak ověří.
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Odpověď: Pro Vaši cestu potřebujete zakoupit 5 zónovou jízdenku
pro zóny 330, 320, 310, 100 a 101 ve variantě s Brnem. Koupit
můžete variantu měsíční za 685 Kč, čtvrtletní za 1 755 Kč nebo roční
za 5 825 Kč.
Tomáš, 22 let, vysokoškolský student
Jsem student a bydlím v Brně. Občas jedu na víkend k rodičům do
Znojma a vezu velký kufr. Jakou potřebuji jízdenku.
Odpověď: Předpokládáme, že vlastníte předplatní jízdenku pro
brněnské zóny 100 + 101. V tomto případě si stačí dokoupit dvě
jízdenky na 8 zón z ceníku ve sloupci Zlevněná A za 2x31 Kč. Jedna
jízdenka platí pro vás a druhá pro vaše velké zavazadlo. Po Brně
přepravujete zavazadlo s předplatní jízdenkou zdarma.
Jana, maminka 17leté dcery studentky gymnázia
Moje dcera Jarka jezdí z Nuzířova do Tišnova na gymnázium.
Poradíte mi, jakou si má koupit jízdenku? Občas jezdí také do Brna
vlakem do Králova pole na brigádu.
Odpověď: Pro vaši dceru Jarku doporučujeme zakoupit předplatní
jízdenku na 2 zóny (zóny 320 + 330). Na vlakovém nádraží v Tišnově
může koupit variantu měsíční za 270 Kč, čtvrtletní za 705 Kč nebo
roční za 2475 Kč.

CESTOVÁNÍ
DĚTÍ,
MLÁDEŽE A
STUDENTŮ

Pokud občasně cestuje do Brna, Králova Pole vlakem a nevyužívá
městské linky 1 - 99, dokoupí si k předplatní jízdence jízdenku
Zlevněnou A na 2 zóny za 10 Kč.
Pokud by ovšem cestovala z Králova Pole dále linkami 1 - 99,
musí si dokoupit jízdenku na 2 zóny (20 Kč) nebo 3 zóny (27 Kč)
podle toho, zda využije jen zónu 101 nebo i zónu 100.

XXX

www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal
www.idsjmk.cz/poseidon - oficiální mobilní aplikace

Je možné předplatní kupón vrátit?
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Děti
15 až 18 let

DOTAZY OD VÁS

Pro děti do 15 let není povinné nic dalšího, ale můžete si připravit fotku rodného listu, který nahrajete místo občanského
průkazu.
X

eshop.idsjmk.cz - oficiální e-shop IDS JMK

RYCHLÉ ODPOVĚDI

í rokINTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
školn 23
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
20
2022/

Pokud plánujete skupinovou turistickou akci nebo školní/třídní
výlet, je nutné nás o plánované přepravě vždy dopředu informovat!
Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné přepravu
skupiny o více než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů předem na
náš e-mail info@kordis-jmk.cz. Jedině tak můžeme zabezpečit posílení
spojů a zajistit bezproblémové cestování vám i ostatním cestujícím. S
ohledem na aktuální situaci, je možné, že nebude posílení zajistit.
Do emailové zprávy prosím vždy uveďte:
Mobilní telefon na vedoucího skupiny
Počet osob
Cíl cesty
Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky, přestupy
Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky, přestupy

XXX

UPOZORNĚNÍ: Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení
dopravy garantovat. Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

Jana a Honza, oba 24 let, studenti, oba mají předplatní pro Brno
Přítel a já bydlíme a studujeme v Brně a rádi bychom o víkendu jezdili na
výlety po Jihomoravském kraji. Jakou jízdenku si máme kupovat?
Odpověď: Můžete si kupovat jednorázové jízdenky Zlevněné A,
protože vlastníte předplatní jízdenky na zóny 100+101.
Pokud budete cestovat na delší vzdálenost, doporučujeme Vám
jednodenní jízdenku mimobrněnskou za 75 Kč. Jednu jízdenku
potřebujete pro sebe a druhou pro vašeho přítele.
Všechny jízdenky můžete koupit na vlakových nádražích,
u řidičů v regionálních autobusech nebo v mobilní aplikaci IDS JMK
POSEIDON.

VOLNO PRO ŽÁKY A STUDENTY
Prázdniny
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Letní:

26. - 27. 10. 2022
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
03. 02. 2023
13. 03. - 19. 03. 2023
06. 04. 2023
1. 7. - 3. 9. 2023

Státní svátky
28. 9. 28. 10. 17. 11. 24.12. 25.
12. 26. 12. 2022
1. 1. 7. 4. 10. 4. 1. 5. 8. 5. 2023

eshop.idsjmk.cz

DĚTI DO 6 LET

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVÁNÍ DĚTÍ, MLÁDEŽE A STUDENTŮ
ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED SLEV
Věk

Kategorie

do 6
let

dítě

zdarma ale pouze s doprovodem nad 10 let

6 až 10
let

dítě

v Brně a Hodoníně zdarma s oficiálním průkazem

10 až 15
let

dítě

15 až 18
let
18 až 26
let

mládež

student

Předplatní jízdenky

sleva 50 %

sleva 50 %
žádný průkaz není nutný

sleva 50 %

sleva 50 %
Cesta bez Brna - stačí
ústní prohlášení o věku,
Cesta s Brnem - nutno
doložit věk

v mimobrněnských
zónách sleva 50 %

Cesta bez Brna - sleva 50 %,
nutno doložit věk

v Brně sleva 50 %

v Brně bez slevy

Nepřestupní 1 úsek
jízdenky
2 úseky
2 zóny

Přestupní
jízdenky

Cestou „včetně Brna“ se rozumí jakákoli cesta v IDS JMK. Je
umožněna i 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.

Cestou „bez Brna“ se rozumí taková cesta, kdy lze po celém IDS
JMK včetně Brna jezdit vlakovými a autobusovými linkami s
provozním označením 100 a výše. Linky 1 až 99 (včetně linek
začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X) lze použít pouze pro cestu bez přestupu
mezi zónami 100 nebo 101 a zastávkou ležící mimo tyto zóny.
CESTA
BEZ
BRNA

Předplatní jízdenka „bez Brna“ v zónách 100 a 101 na linkách 1 až 99
(včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X) platí pouze ve spojích
vyjíždějících mimo zóny 100 a 101.
PŘEDPLATNÍ
JÍZDENKA

Předplatní jízdenka je elektronický jízdní doklad uložený na
elektronickém nosiči nebo tištěný doklad, který se skládá z
průkazky a kupónu.

PRŮKAZKA

„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.
„Kupón“ je ta část předplatní jízdenky, kterou si cestující kupuje
opakovaně měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Univerzální
jízdenka

Časová
platnost

A

*3

dle úseku

5

*3

dle dvouúseku

8

10 minut

8

max 30 minut

8

*19

2 zast. ve vlaku

v mimobrněnských
Cesta bez Brna - sleva 50 %
zónách sleva 50 % pro
pro studenty a
studenty a držitele ISIC
držitele ISIC po celou
po celou dobu platnosti dobu platnosti průkazu
průkazu

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

KUPÓN

Zónová
platnost

Jednorázové jízdenky

v Brně sleva 50 %,
v Brně bez slevy
pouze pro studenty
denního studia SŠ, VŠ
- dokládá se ISIC, sleva
se poskytuje do prvního
dosažení 30. 9. od vydání
či prolongace ISIC.
Úplné a oficiální informace najdete na www.idsjmk.cz v sekci JÍZDENKY CENY JÍZDNÉHO - TARIF IDS JMK.

CESTA
S
BRNEM

PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH JÍZDENEK
Zlevněná

B

PŘEHLED PŘEDPLATNÍCH JÍZDENEK
S PŘÍPADNOU KOMBINACÍ S DALŠÍMI MIMOBRNĚNSKÝMI ZÓNAMI

Pro zóny

DĚTI 6 - 15 LET

Děti 10 - 18 let, Studenti do 26 let
Měsíční

Čtvrtletní

Roční

100 + 101 (Brno)

275

685

2375

100 + 101 + 1 zóna

415

1045

3625

100 + 101 + 2 zóny

545

1390

4850

100 + 101 + 3 zóny

685

1755

5825

Doplatek 1 zóna při kombinaci

8

2 zóny

15/45 minut

10

2 zóny

60 minut

12

100 + 101 + 4 zóny

795

2040

6775

3 zóny

90 minut

13

27

BRNO

100 + 101 + 5 zón

895

2300

7725

4 zóny

90 minut

17

32

BRNO

100 + 101 + 6 zón

1000

2570

8625

5 zón

120 minut

21

35

BRNO

100 + 101 + 7 zón

1110

2860

9525

1210

3120

10425

120 minut

24

39

BRNO

100 + 101 + 8 zón

6 zón

všechny zóny

1315

3390

11325

*15

7 zón

150 minut

28

43

BRNO

8 zón

150 minut

31

46

BRNO

9 zón

180 minut

35

50

BRNO

10 zón

180 minut

39

53

BRNO

všechny zóny

180 minut

43

57

BRNO

dle označených polí
návod je uveden na jízdence

78

BRNO

*3 Jízdenky platí pouze mimo zóny 100+101 a úseky jsou uvedeny jízdních řádech.

*15 Jízdenka platí 15 minut, pokud je označena mimo zóny 100 nebo 101 a cestující během

své cesty nevyužije zóny 100 a 101, prodlužuje se její časová platnost na 45 minut.

*19 Jízdenky platí v autobusech mimo zóny 100+101 a 575.

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

2
zóny

3 90
min
zóny

5 120
zón
min

CESTOVÁNÍ MIMO BRNO NEBO CESTY DO / Z BRNA
Děti 6 - 18 let
Studenti do 26 let *22

Pro zóny
1 úsek

Měsíční

Čtvrtletní

Roční

140

360

1 250

*11
2 úseky *11

230

595

2 100

2 zóny

270

705

2 475

3 zóny

410

1 070

3 450

4 zóny

520

1 335

4 400

5 zón

620

1 615

5 350

6 zón

725

1 885

6 250

7 zón

835

2 175

7 150

8 zón

935

2 435

8 050

9 zón

1 040

2 705

8 950

10 zón

1155

3 005

9 850

*11
*11

Doplatek 1 zóna bez Brna

*23
*23

*23
Doplatek 1 zóna *23

*11 Jízdenka platí v autobusech číselné řady 100 a výše pro jízdu libovolnou autobusovou

linkou v úseku nebo úsecích, pro které byla vydána. V zóně 575 pouze ve formě čipové
karty.

Předplatní jízdenka

Jednorázová jízdenka

Kombinovaná jízdenka

Upozornění: Nelze kombinovat úsekové jízdenky, tedy ani jízdenky
pro městské dopravy v Adamově, Blansku, Bystřici n/P, Mikulově,
Břeclavi, Kyjově, Vyškově, Znojmě a Hodoníně. Kombinovat lze všechny
předplatní jízdenky, tj. kupóny, celodenní a vícedenní jízdenky s běžnými
jednorázovými jízdenkami, včetně jízdenky univerzální.

*22 Tyto jízdenky neplatí pro jízdu po území zón 100 + 101 ve spojích linek s provozním

označením 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X bez ohledu na
velikost písmena) nevyjíždějících mimo tyto zóny. Toto omezení se nevztahuje na
jízdenky označené Doplatek 1 zóna.

*23 Kupón vydávaný výhradně k dalšímu platnému nebo nově pořizovanému kupónu s

platností minimálně 1 měsíc nebo k průkazu opravňujícímu k bezplatné přepravě.
Koupit lze i dva kupóny pro různé sousedící zóny současně.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
Využívejte elektronické předplatní jízdenky přes eshop.idsjmk.cz.
Výhodou je možnost operativního vrácení jízdenky a samoobslužné vydání
nové jízdenky v případě ztráty.
Jako nosič jízdenky stačí pro cesty mimo Brno koupit za 30 Kč klíčenku
IDS JMK buď přes e-shop nebo v Kontaktních centrech IDS JMK. Pro cesty
zahrnující brněnskou městskou dopravu je nutná bankovní karta.
Nadále lze pořídit papírové předplatní jízdenky na vybraných
vlakových a autobusových nádražích a na mimobrněnských poštách.
Je nutné předložit průkazkovou fotografii + rodný list nebo jiný oficiální
průkaz + 30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón
Pro vydání předplatní jízdenky nepotřebujete potvrzení ze školy.
Děti do 10 let v Brně (zóny 100 + 101) mohou cestovat bezplatně. Postačuje
se prokázat jakýmkoli oficiálním průkazem se jménem a datem narození:
např. žákovská knížka, průkaz zdravotní pojišťovny.

JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Využívejte elektronické předplatní jízdenky přes eshop.idsjmk.cz.
Výhodou je možnost operativního vrácení jízdenky a samoobslužné vydání
nové jízdenky v případě ztráty. Při cestování po Brně se vyplatí už při 6
zpátečních cestách za měsíc.

Využívejte elektronické předplatní jízdenky přes eshop.idsjmk.cz.
Jízdenka je uložena na bankovní kartě, lze použít i kartu v mobilu
nebo hodinkách.

Jako nosič jízdenky stačí pro cesty mimo Brno koupit za 30 Kč klíčenku
nebo samolepku IDS JMK buď přes e-shop nebo v Kontaktních centrech
IDS JMK. Pro cesty zahrnující brněnskou městskou dopravu je nutná
bankovní karta.
Nadále lze pořídit papírové předplatní jízdenky na vybraných
vlakových a autobusových nádražích a na mimobrněnských poštách.
Je nutné předložit: průkazkovou fotografii + doklad totožnosti + 30 Kč na
průkazku + částku na předplatní kupón.
Pro vydání předplatní jízdenky nepotřebujete potvrzení ze školy.
CESTA
S BRNEM

Pro cesty „včetně Brna“ využijte předplatní jízdenky označené
„Cestování po Brně“ ve sloupci „Děti 15 až 18 let“.

CESTA
BEZ
BRNA

Pro cesty „bez Brna“ využijte předplatní jízdenky označené
„Cestování mimo Brno“ ve sloupci „Děti 6 až 18 let“.

Když dojíždíte z jedné mimobrněnské zóny do jedné brněnské zóny a v této
zóně pak absolvujete cestu „včetně Brna“, pořiďte si současně jízdenku
Doplatek 1 zóna (vydanou pro zónu 100 nebo 101) a jízdenku Doplatek 1
zóna bez Brna pro mimobrněnskou zónu.

JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY

Vždy žádejte jízdenku „Zlevněnou A“!
Při cestě „bez Brna“ nemusíte dokládat svůj věk.
Při cestě „včetně Brna“ dokládáte svůj věk oficiálním průkazem (např.
průkazkou IDS JMK), pokud je vám více než 10 let.
Při cestách na výlety použijte zlevněné jednodenní předplatní jízdenky
přenosné - např. pro celý IDS JMK za 95 Kč, pro Brno za 45 Kč.

NEŽÁDEJTE STUDENTSKOU SLEVU, ALE SLEVU PRO MLÁDEŽ DO 18 LET!
VŽDY SDĚLTE, ZDA CHCETE JÍZDENKU ZLEVNĚNOU A NEBO ZLEVNĚNOU B.
Jednorázové jízdenky nejsou omezeny místem bydliště a školy nebo dnem
použití.
CESTA
S BRNEM
CESTA
BEZ
BRNA

MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON
Jízdenky IDS JMK
pro Brno i region
ANDROID APP ON

Google play
AVAILABLE ON THE

App Store

STUDENTI 18 - 26 LET

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

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

CESTOVÁNÍ PO BRNĚ (V ZÓNÁCH 100+101)

MLÁDEŽ 15 - 18 LET

Pro cesty „včetně Brna“ využívejte jednorázové jízdenky
„Zlevněné B“.
Pro cesty „bez Brna“ využívejte jednorázové jízdenky
„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 75 Kč, pro město Brno na 90 Kč, jízdenku pro
celý IDS JMK koupíte jako kombinaci obou jízdenek. Jednodenní jízdenky
koupíte i v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Prokázaní slevy ve vozidle: 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.

Výhodou elektronické jízdenky je možnost operativního vrácení a
samoobslužné vydání nové v případě ztráty. Při cestování po Brně se
vyplatí už při 6 zpátečních cestách za měsíc.
Pro vydání elektronické jízdenky je nutné v e-shopu ověřit ISIC kartu
a nastavit slevu bez Brna nebo včetně Brna.
Nadále lze pořídit papírové předplatní jízdenky na vybraných
vlakových a autobusových nádražích a na mimobrněnských poštách.
Je nutné předložit: průkazkovou fotografii + doklad totožnosti + 30 Kč na
průkazku + částku na předplatní kupón.
Pro cesty „včetně Brna“ využijte předplatní jízdenky označené
„Cestování po Brně“ ve sloupci „Studenti do 26 let“. Pro získání
této slevy musíte být studentem řádného denního studia VŠ nebo
SŠ a sleva se poskytuje do prvního dosažení data 30. září ode dne vydání
nebo prolongace karty ISIC a doložit tento průkaz.
CESTA
S BRNEM

Pro cesty „bez Brna“ využijte předplatní jízdenky označené
„Cestování mimo Brno“ ve sloupci „Studenti do 26 let“. Pro získání
této slevy postačuje doložit platný průkaz ISIC nebo Žákovský průkaz
potvrzený školou a dopravcem.
CESTA
BEZ
BRNA

Když dojíždíte z jedné mimobrněnské zóny do jedné brněnské zóny a v této
zóně pak absolvujete cestu „včetně Brna“, pořiďte si současně jízdenku
Doplatek 1 zóna (vydanou pro zónu 100 nebo 101) a jízdenku Doplatek 1
zóna bez Brna pro mimobrněnskou zónu.

TIP: Kupte si jízdenky na eshop.idsjmk.cz.

JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY
PŘI KOUPI A PŘI KONTROLE ZLEVNĚNÉ JÍZDENKY JE VŽDY NUTNÉ
PŘEDLOŽIT PRŮKAZKU IDS JMK S KÓDEM 3, PRŮKAZ ISIC NEBO
ŽÁKOVSKÝ PRŮKAZ.
Jednorázové jízdenky nejsou omezeny místem bydliště a školy nebo
dnem použití.
CESTA
S BRNEM
CESTA
BEZ
BRNA

Pro cesty „včetně Brna“ využívejte jednorázové jízdenky
„Zlevněné B“.
Pro cesty „bez Brna“ využívejte jednorázové jízdenky
„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 využívejte jednodenní jízdenky. Pro všechny mimobrněnské
zóny vyjde na 37 Kč, pro město Brno na 90 Kč, jízdenku pro celý IDS JMK
koupíte jako kombinaci obou jízdenek.

