INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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CESTOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH
ZTP A ZTP/P
ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍKLADY

V Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK)
cestující cestující ZTP a ZTP/P dle Tarifních pravidel.

Příklad 1: Držitel průkazu ZTP cestuje z Veverské Bítýšky do Brna pouze autobusy
V tomto případě si za 5 Kč zakoupí zlevněnou nepřestupní jízdenku/
Zlevněná A pro držitele průkazu ZTP na dvě zóny, která mu platí pro
zóny 325 a 310. Zbývající část cesty po zónách 101 a 100 nemusí za
jízdné platit, protože se prokazuje průkazem ZTP. Při zpáteční cestě si
zakoupí zlevněnou nepřestupní jízdenku pro ZTP na dvě zóny u řidiče
autobusu při nástupu.

Průvodci držitele průkazu ZTP/P mají vždy nárok na bezplatnou
přepravu

CESTOVÁNÍ VE VLACÍCH
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou při cestování vlakem využít dva
druhy tarifu:
a) Tarif ČD - v rámci tohoto tarifu si kupují zlevněné jízdenky ČD pro
držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Tyto jízdenky nemohou dále použít při
případném přestupu na regionální autobusy.
b) Tarif IDS JMK - po předložení průkazky ZTP a ZTP/P si mohou v
předprodeji zakoupit zlevněnou jednorázovou jízdenku A, která je
přestupní a mohou s ní tedy dále přestoupit na regionální autobusy.
Pozor - tyto jízdenky IDS JMK je nutno před nástupem do vlaku označit
na nástupišti v označovači.

CESTOVÁNÍ V TRAMVAJÍCH, TROLEJBUSECH
A AUTOBUSECH
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou v IDS JMK za zvýhodněné ceny
cestovat následujícím způsobem:
a) V tramvajích, autobusech a trolejbusech na území zón 100 a 101
(většina území města Brna), v zóně 225 (Adamov), 235 (Blansko),
370 (Bystřice nad Pernštejnem), 571 (Mikulov), 575 (Břeclav), 675
(Kyjov), 740 (Vyškov), 800 (Znojmo) a v zóně 900 (Hodonín) a dále ve
všech linkách označených čísly do 100 a na lince 226 cestují držitelé
průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.

Příklad 2: Držitel průkazu ZTP cestuje z Veverské Bítýšky do centra
Brna - autobusem a vlakem
V tomto případě si za 17 Kč zakoupí zlevněnou přestupní jízdenku/
Zlevněná A na čtyři zóny, která mu platí pro zóny 325, 310 a pro cestu
vlakem přes zóny 101 a 100. Po výstupu z vlaku při cestě po zónách
101 a 100 nemusí za jízdné platit, protože se prokazuje průkazem ZTP.
Při zpáteční cestě si zakoupí zlevněnou jízdenku/ Zlevněná A na čtyři
zóny na nádraží.
Příklad 3: Držitel průkazu ZTP cestuje z Jedovnic do Blanska
Zakoupí si zlevněnou nepřestupní úsekovou jízdenku pro ZTP/ Zlevněná
A za cenu 2 Kč, která mu platí do Lažánek. Odtud může stejným
autobusem pokračovat zdarma po celém Blansku (resp. zóně 235).
Při zpáteční cestě nemůže využít kombinace jízdného a proto si u
řidiče autobusu na blanenském autobusovém nádraží zakoupí koupí
jízdenku s platností 2 zóny / (15) 45 minut pro ZTP/ Zlevněná A v ceně
5 Kč. Pokud by nastupoval v Blansku, Lažánkách, postačovala by mu
pouze úseková jízdenka pro ZTP/ Zlevněná A za 2 Kč.

b) Při cestě autobusy mimo výše uvedených případů mají držitelé
průkazů ZTP a ZTP/P dvě možnosti:
1) Mohou po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P použít zlevněnou
přestupní jízdenku A. S touto jízdenkou mohou potom přestupovat
na další linky IDS JMK včetně vlaků.
2) Mohou si koupit roční jízdenku pro ZTP za 2400 Kč.

KOMBINACE JÍZDNÍCH DOKLADŮ
Při cestách mimo zóny 100 a 101 mohou všichni držitelé průkazů ZTP a
ZTP/P využít výhodné kombinace jednorázových jízdenek a průkazu
ZTP nebo ZTP/P. Přitom platí pravidlo, že držitel průkazu ZTP a ZTP/P si
kupuje jízdenku jenom pro ty zóny případně dopravní prostředky, v
nichž nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Pozor! Průkazy ZTP a ZTP/P neumožňují bezplatnou cestu vlakem v
zónách 100 a 101, kupujte si jízdenku zlevněnou A
Protože průkazy ZTP a ZTP/P v zónách 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740,
800 a 900 nahrazují úsekovou předplatní jízdenku vydanou pro tato
města, není možné při cestách mimo tato města využít kombinaci
jízdného a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P hradí jízdné pro ZTP v plné výši.
řidiči platný jízdní doklad.
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Pro pravidelné cestování po Jihomoravském kraji doporučujeme roční jízdenku za 2400 Kč, která platí neomezeně.
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