INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

UNIVERZÁLNÍ JÍZDENKA
ZÁKLADNÍ
PŘEVODNÍ TABULKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Univerzální jízdenka IDS JMK je výhodná především pro cestující, kteří:

Platnost
zónová / časová

• cestují přes větší počet zón
• cestují nepravidelně přes různé počty zón (např. turisté podnikající
výlety z místa svého bydliště).

2 úseky nebo
10 minut
v autobusech mimo
zóny 100+101
2 zastávky na
železnici maximálně
30 minut

• cestují do průmyslových oblastí z okolí Brna.
• cestují do zaměstnání pravidelně, ale méně často než každý den.
Proti jednorázovým jízdenkám přináší univerzální jízdenka zejména
u cest přes větší počet zón slevu na jízdném. Základní univerzální
jízdenka stojí 156 Kč, zlevněná 78 Kč. Skládá se z 24 polí.
Cestující zná počet zón, pro něž potřebuje jízdenku, podle tabulky
na zadní straně jízdenky si zjistí počet polí, které musí odpočítat od
prvního nebo naposledy označeného pole na jízdence ve směru
shora dolů. Za posledním z těchto polí jízdenku ohne a označí toto
pole v označovači.
Pokud počet polí na jízdence nepostačuje pro zamýšlenou jízdu,
označí se na ní poslední 24. pole a na nové jízdence se odpočítá
zbývající počet polí. Jízdenku lze kombinovat s předplatními
jízdenkami.
Univerzální základní jízdenka nahradí, 8 jízdenek dvouzónových, 6
jízdenek třízónových, 4 jízdenky pětizónové, 3 jízdenky sedmizónové
a 2 jízdenky na libovolný počet zón.
Univerzální základní jízdenku lze použít např. i jako zpáteční jízdenka
při cestách z Hodonína, Strážnice, Veselí nad Moravou nebo Velké
nad Veličkou do Brna. Na jednu univerzální jízdenku mohou jet
maximálně 2 cestující. Je potřeba jízdenku správně označit na dvou
místech.

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.

PŘÍKLADY

*

Cena při
Cena při
Počet
použití
použití
polí jednorázové univerzální
jízdenky
jízdenky

Úspora

2*

16 Kč

13,00 Kč

3,00 Kč

2*

16 Kč

13,00 Kč

3,00 Kč

doplatek za 1 zónu
při kombinaci
jízdních dokladů

2*

16 Kč

13,00 Kč

3,00 Kč

2 zóny / 45 minut

3

20 Kč

19,50 Kč

0,50 Kč

3 zóny / 90 minut

4

27 Kč

26,00 Kč

1,00 Kč

4 zóny / 90 minut

5

34 Kč

32,50 Kč

1,50 Kč

5 zón / 120 minut

6

42 Kč

39,00 Kč

3,00 Kč

6 zón / 120 minut

7

49 Kč

45,50 Kč

3,50 Kč

7 zón / 150 minut

8

56 Kč

52,00 Kč

4,00 Kč

8 zón / 150 minut

9

63 Kč

58,50 Kč

4,50 Kč

9 zón / 180 minut

10

71 Kč

65,00 Kč

6,00 Kč

10 zón / 180 minut

11

78 Kč

71,50 Kč

6,50 Kč

neomezená /
180 minut

12

86 Kč

78,00 Kč

8,00 Kč

Při kombinaci jízdních dokladů slouží jako doplatková jízdenka na
1 chybějící zónu. Ve vlacích platí pro cestu do 2 zastávek ve stejné
nebo sousedící zóně maximálně 30 minut. V autobusech mimo zóny
100+101 platí pro cestu na 2 úseky nebo 10 minut. V autobusech v
zóně 575 neplatí.

Příklad 1: Cesta z Velké Bíteše do Šlapanic
Projedete celkem sedmi zónami. Podle tabulky na jízdence zjistíte, že
musíte označit osmé prázdné pole. Za tímto polem jízdenku ohněte a vsuňte
do označovače k označení. Časová platnost takto označené jízdenky
je podle tabulky na zadní straně jízdenky 150 minut.
Příklad 2: Použití více univerzálních jízdenek současně
Chcete jet s univerzální jízdenkou přes pět zón. Podle tabulky víte, že
potřebujete označit šesté volné pole. Na první univerzální jízdence
však zbývají jen dvě volná pole. Označte na ní poslední - 24. pole
a zbývají čtyři pole odpočítejte na druhé jízdence a označte. Při
kontrole se prokažte oběma jízdenkami.

TIP

i

Cesta s touto jízdenkou je levnější než s klasickou jízdenkou. Stejné jízdenky koupíte i v mobilní aplikaci IDS JMK
Poseidon.
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