UNIVERZÁLNÍ JÍZDENKA
Univerzální jízdenka IDS JMK je výhodná především pro cestující, kteří:
• cestují přes větší počet zón (náhrada osmi- a vícezónových jízdenek, které nejsou v předprodeji dostupné);
• cestují nepravidelně přes různé počty zón (např. turisté podnikající výlety z místa svého bydliště).
Proti jednorázovým jízdenkám přináší univerzální jízdenka zejména u cest přes větší počet zón mírnou slevu na
jízdném.
Základní univerzální jízdenka stojí 94 Kč, zlevněná 46 Kč. Skládá se z 20 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 jzdence ve směru shora dolů. Za posledním z těchto polí jízdenku ohne a označí
toto pole v označovači.
Univerzální jízdenky se dají i vzájemně kombinovat. Pokud počet polí na jízdence nepostačuje pro zamýšlenou
jízdu, označí se na ní poslední dvacáté pole a na nové jízdence se odpočítá zbývající počet polí. Jízdenku lze rovněž
kombinovat s předplatními jízdenkami.
Univerzální jízdenku je možné zakoupit především v pokladnách železničních stanic ležících v zaintegrovaných
úsecích ČD a v předprodeji DPMB na Novobranské ulici, postupně bude dostupná také v prodejnách dalších dopravců
a u vybraných prodejců denního tisku.

1

Platnost
zónová / časová

Počet polí na
Univerzální jízdence

Cena při použití
jednorázové jízdenky

Cena při použití
Univerzální jízdenky

Úspora

2 zóny / 10 minut1

2

2 zóny / 60 minut

3

10 Kč

9,40 Kč

0,60 Kč

15 Kč

14,10 Kč

3 zóny / 90 minut

0,90 Kč

4

21 Kč

18,80 Kč

2,20 Kč

4 zóny / 90 minut

5

26 Kč

23,50 Kč

2,50 Kč

5 zón / 120 minut

6

32 Kč

28,20 Kč

3,80 Kč

6 zón / 120 minut

7

37 Kč

32,90 Kč

4,10 Kč

7 zón / 150 minut

8

43 Kč

37,60 Kč

5,40 Kč

8 zón / 150 minut

9

48 Kč

42,30 Kč

5,70 Kč

9 zón / 180 minut

10

54 Kč

47,00 Kč

7,00 Kč

10 zón / 180 minut

11

59 Kč

51,70 Kč

7,30 Kč

neomezená / 180 minut

12

65 Kč

56,40 Kč

8,60 Kč

Nepřestupní jízdenka, na železnici platí na vzdálenost dvou zastávek ležících ve stejné nebo sousedící zóně maximálně 30 minut
od označení.

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 - dvacáté pole a zbývají čtyři pole odpočítejte na druhé jízdence a
označte. Při kontrole se prokažte oběma jízdenkami.

JEDNODENNÍ TURISTICKÉ JÍZDENKY
Podnikáte rádi výlety? Využijte výhodné jednodenní (24-hodinové) jízdenky. S těmito jízdenkami v případné
kombinaci s vašimi předplatními jízdenkami se můžete svobodně a bez omezení pohybovat po celém území IDS
JMK. Jednodenní jízdenky lze zakoupit na nádražích, v jízdenkových automatech nebo přímo u řidičů regionálních
autobusů.
V nepracovních dnech mohou navíc s jedinou jednodenní jízdenkou společně
cestovat až dvě dospělé osoby starší 15 let s maximálně třemi dětmi do 24-hodinová jízdenka
pro zóny 100 + 101 (území Brna)
15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin).
Jednodenní jízdenky jsou především výhodné:
• pro cestující, kteří jedou s rodinou o víkendech do Brna na nákupy.
• pro Brňany, kteří v nepracovních dnech vyrážejí do okolí na výlety.
• pro ty, kteří se chtějí bez omezení pohybovat všemi linkami IDS JMK.
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60 Kč

24-hodinová jízdenka
pro všechny zóny mimo zón Brna 150 Kč
24-hodinová jízdenka
pro celý IDS JMK

190 Kč

