
CESTOVÁNÍ SENIORŮ
A CESTUJÍCH NAD 65 LET

VĚKOVÁ KATEGORIE DO 65 LET
Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní jízdenky 
měsíční, čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně 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.

Jak vyřídit průkazku a kupón?  
Pro vydání předplatní jízdenky a kupónu potřebujete:

průkazkovou fotografii, 
doklad totožnosti
rozhodnutí o přiznání důchodu, ústřižek poštovní poukázky „Důchody 
- výplatní doklad“ nebo potvrzení o pobírání důchodu, ne starší než 2 
měsíce.
30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón 

Jednorázové jízdenky
Při cestování na jednorázovou jízdenku se platí běžné základní jízdné.

VĚKOVÁ KATEGORIE 65 - 70 LET
Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní jízdenky. 
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. 
Jak vyřídit průkazku a kupón?  
Pro vydání předplatní jízdenky a kupónu potřebujete:

průkazkovou fotografii, 
doklad totožnosti
30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón

V rámci IDS JMK můžete zakoupit dvě varianty jednorázových jízdenek 
IDS JMK.

CESTA
S 

BRNEM

Pro cesty „včetně Brna“ využijte jízdenky z Ceníku označené 
jako  „Zlevněné B“.

CESTA
BEZ

BRNA

Pro cesty „bez Brna“ využijte jízdenky z Ceníku označené jako  
„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“.

Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné jednodenní 
předplatní přenosné jízdenky - např. pro oblast mimo Brno za 37 Kč, 
pro Brno za 90 Kč, pro celý IDS JMK za 90+37 Kč. 
Prokázaní slevy ve vozidle: 
Při kontrole je vždy nutné doložit věk. Stačí se prokázat průkazkou IDS 
JMK,  platným občanským průkazem nebo pasem.

VĚKOVÁ KATEGORIE NAD 70 LET
Bez ohledu na to jestli cestujete „bez Brna“ nebo „včetně Brna“ využijte 
předplatní jízdenky označené “Osoby nad 65 let“ podle toho, pro jaké 
zóny jízdenku potřebujete. Vyřiďte si bezplatný kupón pro brněnské 
zóny 100+101.
Jak vyřídit průkazku a kupón?  
Pro vydání předplatní jízdenky a kupónu potřebujete:

průkazkovou fotografii, 
doklad totožnosti
30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón

CESTA
JEN PO 
BRNĚ

Pro cesty v zónách 100 + 101 (BRNO) postačuje platný doklad 
totožnosti - občanský průkaz nebo pas. 

DALŠÍ
MĚSTA
S MD

Na základě průkazky IDS JMK pak můžete cestovat i po městech 
Adamov, Blansko, Břeclav (již od 65 let), 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! Jízdenku nelze kombinovat.

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.

Jednorázové jízdenky
V rámci IDS JMK si kupujete do regionu jízdenky 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“.
Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné jednodenní 
předplatní přenosné jízdenky - např. pro oblast mimo Brno za 37 
Kč. Zakoupit můžete také jednodenní jízdenky pro vybrané oblasti 
za 25 Kč. U zlevněných jednodenních jízdenek platí jízdenka jen pro 
jednoho cestujícího. Po Brně cestujete zdarma s OP, pasem nebo ŘP.

Prokázaní slevy ve vozidle: 
Při kontrole je vždy nutné doložit věk. Bez prokázaní věku nelze 
používat zlevněné jízdenky. Stačí se prokázat průkazkou IDS JMK,  
platným občanským průkazem nebo pasem. 

PŘEHLED ZMĚN OD 1. 4. 2021
Senioři nad 70 let mohou svůj nárok na bezplatné cestování v zónách 
100 + 101 nově prokázat jen občanským průkazem nebo jiným průkazem 
totožnosti. Průkazky IDS JMK s bezplatným kupónem zůstávají nadále v 
platnosti. Průkazku i kupón nadále vydají České dráhy – toto je vhodné 
zejména pro ty, kteří se nechtějí prokazovat občanským průkazem..

Ruší se zvláštní roční kupón pro důchodce do 70 let za 840 Kč, který 
umožňoval v zónách 100 + 101 cesty za jízdné Zlevněné A. Pokud jej ještě 
někdo má, může jej využívat pro cesty po Brně s jízdenkami Zlevněnými 
A až do konce jeho platnosti. Nové kupóny nebudou vydávány.

65 
+

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Předplatní jízdenky kupujte z pohodlí domova na eshop.idsjmk.cz. Je to pohodlnější a bez stresu.

Změna
od 1. 4. 2021


