KOMBINACE JÍZDNÍCH DOKLADŮ
I. VŠICHNI DRŽITELÉ NEPŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY (V ZÓNÁCH 100+101 VČETNĚ SENIORŮ NAD 70 LET
A DOPROVODU DÍTĚTE DO 3 LET – DRŽITELŮ BEZPLATNÝCH JÍZDENEK A OSOB S PRŮKAZEM ZTP A ZTP/P)
• při cestě jakoukoli linkou IDS JMK mimo zóny platnosti nepřenosných předplatních jízdenek si kupují jednorázovou jízdenku pouze
pro zóny, v nichž jim jejich nepřenosná předplatní jízdenka neplatí.
• jednorázovou jízdenku si u řidiče zakoupí nebo v označovači označí již při zahájení cesty. Není tedy nutné během jízdy vybíhat
z vlaku nebo si jízdenku označovat během cesty v autobusu. Označením příslušné jednorázové jízdenky a jejím použitím společně
s nepřenosnou předplatní jízdenkou získává cestující tzv. kombinovanou jízdenku, která je přestupní a jejíž platnost se zjistí
následovně:
a) Zónová platnost: je dána součtem platnosti zón jízdenky předplatní (včetně zóny nástupní) a zónové platnosti jízdenky
jednorázové. U předplatní jízdenky se počítají pouze zóny, kterými cestující projede po označení jednorázové jízdenky. Jízdenka
dvouzónová desetiminutová se v případě kombinace jízdních dokladů považuje za jízdenku jednozónovou.
b) Časová platnost: je stejná jako časová platnost jednorázové jízdenky vydané na stejný počet zón, jako má jízdenka
kombinovaná.
• kombinaci jízdenek lze použít obousměrně – tzn. buď během cesty platí nejprve předplatní jízdenka a potom jednorázová
jízdenka nebo naopak.
• cestující může kombinaci jízdních dokladů při dodržení výše uvedených pravidel využít pro cestu přes libovolný počet zón.
• doporučujeme cestujícím, aby si v případě, že chtějí jízdenky kombinovat, připravili příslušné jednorázové jízdenky předem.
Napomohou tak rychlejšímu odbavení a odjezdu autobusu.
• v žádném případě nelze pro cestu mezi zónami 100+101 a další zónou použít kombinace předplatní jízdenky a jízdenky úsekové.
• držitelé průkazů ZTP a ZTP/P nemohou kombinaci jízdních dokladů využít při cestě vlakem.
Příklad: Cestující, který je držitelem nepřenosné předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101, jede z Brna do
Moravských Knínic (Želešic, Kuřimi, Šlapanic, Blažovic, Podolí atd.).
a) Při nástupu v Brně v zóně 100 si označí jízdenku na 10 minut za 10 Kč. Ta mu společně s jeho nepřenosnou předplatní jízdenkou
vytvoří kombinovanou jízdenku. Její zónová platnost se určí následovně: počet zón, které zbývají z jeho předplatní jízdenky po
hranici její platnosti jsou dvě (100 a 101), desetikorunová jízdenka se bere jako jedna zóna. Kombinací předplatní jízdenky a
jednorázové jízdenky tedy cestující získá jízdenku třízónovou přestupní, která platí 90 minut.
b) Pokud v Brně pojede např. z Králova Pole ležícího v zóně 101, získá dvouzónovou kombinovanou jízdenku s platností 60 minut.
c) Stejnou kombinaci jízdenek, jakou použil při cestě z Brna do svého cíle, využije cestující i při zpáteční cestě.
II. SENIOŘI DO 70 LET – DRŽITELÉ KUPÓNU PRO SENIORY
NEVLASTNÍCÍ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU PRO ZÓNY 100 + 101
• při cestě mezi zónami 100+101 a jinými zónami (v obou směrech) si kupují a označují dvě jízdenky - jednorázovou jízdenku
zlevněnou pro 2 zóny / 60 min. pro cestu po zónách 100 a 101 a jednorázovou jízdenku základní pro cestu v zónách zbývajících.
• obě jízdenky si označí (nebo koupí) současně při zahájení cesty, jejich označením a kombinací se zvláštním ročním kupónem získají
tzv. kombinovanou jízdenku, která je přestupní a jejíž časová a zónová platnost se zjistí následovně:
a) Zónová platnost: zjistí se jako součet zónové platnosti základní jednorázové jízdenky plus dvě zóny. Jízdenka dvouzónová
desetiminutová se v případě kombinace jízdních dokladů považuje za jízdenku jednozónovou.
b) Časová platnost: je stejná jako časová platnost jednorázové jízdenky vydané na stejný počet zón, jako má jízdenka
kombinovaná.
• v žádném případě nelze pro cestu mezi zónami 100 + 101 a další zónou použít kombinace předplatní jízdenky a jízdenky úsekové.
Příklad 1: Cestující – do 70 let, držitel kupónu pro seniory, nevlastnící předplatní jízdenku pro zóny 100 +
101 jede z Brna (ze zóny 100 nebo 101) do Šlapanic:
a) při nástupu si označí jízdenku zlevněnou na 2 zóny / 60 minut za 7 Kč a jízdenku základní na 2 zóny / 10 minut za 10 Kč. Obě
jízdenky mu vytvoří kombinovanou jízdenku. Její zónová platnost se určí následovně: zónová platnost desetiminutové základní
jízdenky je jedna zóna, ke které se přičtou 2 zóny. Celkem tedy získá jízdenku třízónovou přestupní, která platí 90 minut.
b) pokud by cestující jel opačným směrem, zakoupí si stejnou kombinaci jízdenek, které mu platí opět 90 minut a ve třech
zónách.
c) celkem tedy cestující zaplatí 17 Kč místo 21 Kč.
Příklad 2: Cestující – do 70 let, držitel kupónu pro seniory, nevlastnící předplatní jízdenku pro zóny 100 +
101 jede z Brna (ze zóny 100 nebo 101) do Viničných Šumic nebo např. Veverské Bítýšky:
a) při nástupu si označí jízdenku zlevněnou na 2 zóny / 60 minut za 7 Kč a jízdenku základní na 2 zóny / 40 minut za 15 Kč. Obě
jízdenky mu vytvoří kombinovanou jízdenku. Její zónová platnost se určí následovně: zónová platnost základní jízdenky za 15 Kč
jsou dvě zóny, k nim se přičtou 2 zóny. Celkem tedy cestující získá jízdenku čtyřzónovou přestupní, která platí 90 minut.
b) pokud by cestující jel opačným směrem, zakoupí si stejnou kombinaci jízdenek, které mu platí opět 90 min. ve čtyřech zónách.
c) celkem tedy cestující zaplatí 22 Kč místo 26 Kč.

JINÉ KOMBINACE JÍZDNÍCH DOKLADŮ NEŽ ZDE UVEDENÉ NEJSOU POVOLENY!
NELZE KOMBINOVAT PŘEDPLATNÍ ÚSEKOVÉ JÍZDENKY
PRO ADAMOV, BLANSKO A VYŠKOV!

