VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ PRO SENIORY DO 70 LET
VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ PRO SENIORY DO 70 LET V BRNĚ (V ZÓNÁCH 100 + 101)
Plně invalidní a starobní důchodci do 70 let (tj. do dne, který předchází dni 70. narozenin) si mohou kupovat zlevněné
měsíční a čtvrtletní kupóny pro důchodce. Pokud necestují tak často, aby se jim vyplatily, mohou si za 350 Kč zakoupit
zvláštní roční kupón, který je opravňuje:
a) k cestování za zlevněné jednorázové jízdné v zónách 100 + 101;
b) k možnosti kombinace zlevněné jízdenky na 2 zóny / 60 minut za 7 Kč s dalšími jednorázovými jízdenkami v případě cest
z Brna do regionu a zpět. Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle věnovaném kombinaci jízdenek.
VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ PRO SENIORY DO 70 LET V ADAMOVĚ (ZÓNA 225),
BLANSKU (ZÓNA 235 A LINKA 226) A VYŠKOVĚ (ZÓNA 740)
V Adamově, Blansku i Vyškově si mohou plně invalidní a starobní důchodci do 70 let (tj. do dne, který předcházi dni 70. narozenin)
za 110 Kč zakoupit měsíční úsekovou předplatní jízdenku, která je opravňuje k neomezenému počtu cest v rámci města, pro
které je vydána. V Adamově je možno navíc zakoupit i čtvrtletní jízdenku v ceně 250 Kč.
Úsekové předplatní jízdenky nelze kombinovat s dalšími jednorázovými nebo předplatními jízdenkami.

VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ PRO SENIORY OD 70 LET
VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ PRO SENIORY STARŠÍ 70 LET V BRNĚ (V ZÓNÁCH 100 + 101)
Plně invalidní a starobní důchodci od 70 let (tj. ode dne 70. narozenin) si mohou pořídit bezplatnou předplatní jízdenku, která je
opravňuje k bezplatnému cestování v zónách 100 + 101.
Pro účely kombinace jízdného (podrobné informace v oddíle věnovaném kombinaci jízdenek) se bezplatná předplatní jízdenka
považuje za předplatní jízdenku a cestující si tedy při cestě mimo zóny 100 + 101 vždy dokupují jednorázové jízdenky pouze pro ty
zóny, kde nemají právo na bezplatnou přepravu.
VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ PRO SENIORY STARŠÍ 70 LET V ADAMOVĚ (ZÓNA 225),
BLANSKU (ZÓNA 235 A LINKA 226) A VYŠKOVĚ (ZÓNA 740)
V Adamově, Blansku i Vyškově cestují osoby starší 70 let (tj. ode dne 70. narozenin) zdarma. Prokazují se průkazkou IDS JMK,
z níž je patrný věk cestujícího. Průkazku je možno zakoupit ve všech předprodejních místech IDS JMK.
Protože průkazka ve výše uvedených městech nahrazuje úsekovou předplatní jízdenku nelze při cestách mimo ně využívat možnost
kombinace jízdného. Cestující při cestě mimo dané město vždy platí základní jízdné (zóny se neodečítají).
PŘÍKLADY CESTOVÁNÍ PRO SENIORY
Příklad 1: Cesta z Brna do Ochozi u Brna, Bílovic nad Svitavou, Vranova, Kuřimi, Modřic, Moravan, Nebovid,
Prace, Mokré-Horákova, Želešic a všech dalších obcí ležících v zónách sousedících s Brnem – tedy
v zónách 210, 215, 310, 410, 510, 610:
Důchodci do 70 let
bez předplatní
jízdenky - držitelé
zvláštního ročního
kupónu

Koupí si nebo označí dvě jízdenky:
1) Jízdenku zlevněnou na 2 zóny / 60 minut za 7 Kč (pro cestu v zónách 100 a 101)
2) Jízdenku základní na 2 zóny / 10 minut za 10 Kč (pro cestu mimo zóny 100 a 101)
Cena celkem: 17 Kč (běžní cestující 21 Kč). Při kontrole je nutné ukázat obě jízdenky a zvláštní roční
kupón. S touto kombinací jízdenek lze cestovat stejně jako s třízónovou jízdenkou 90 minut od označení.

Držitelé bezplatné
předplatní jízdenky
starší 70 let

Stačí si u řidiče koupit nebo označit jízdenku základní na 2 zóny / 10 minut za 10 Kč. Jízdenka se
označí při zahájení cesty (nástupu do vozidla). Při kontrole je nutné ukázat jednorázovou jízdenku i
bezplatnou předplatní jízdenku. Při označení v zóně 100 platí tato kombinovaná jízdenka 90 minut,
při označení v zóně 101 60 minut.

Příklad 2: Cesta z Brna do Křtin, Babic nad Svitavou, Adamova, Lipůvky, Čebína, Veverské Bítýšky, Říčan,
Ořechova, Sivic, Viničných Šumic a všech dalších obcí, do nichž se ze zón 100 a 101 jede přes dvě zóny:
Důchodci do 70 let
bez předplatní
jízdenky - držitelé
zvláštního ročního
kupónu

Koupí si nebo označí dvě jízdenky:
a) Jízdenku zlevněnou na 2 zóny / 60 minut za 7 Kč (pro cestu v zónách 100 a 101)
b) Jízdenka základní na 2 zóny / 60 minut za 15 Kč (pro cestu mimo zóny 100 a 101)
Cena celkem: 22 Kč (běžní cestující 26 Kč). Při kontrole je nutné ukázat obě jízdenky a zvláštní roční kupón.
S touto kombinací jízdenek lze cestovat stejně jako s čtyřzónovou jízdenkou 90 minut od označení.

Držitelé bezplatné
předplatní jízdenky
starší 70 let

Stačí si u řidiče koupit nebo označit jízdenku základní na 2 zóny / 60 minut za 15 Kč. Jízdenka se
označí při zahájení cesty (nástupu do vozidla). Při kontrole je nutné ukázat jízdenku i bezplatnou
předplatní jízdenku. S touto kombinací lze cestovat stejně jako s tří- resp. čtyřzónovou jízdenkou 90
minut od označení.

