
Výtah z Tarifu a ceníku IDS JMK od 1. ledna 2012

Jednorázové jízdenky
Jízdenky platí od označení (nebo zakou-
pení u řidiče regionálního autobusu) po
danou dobu a v daném počtu tarifních
zón Zá

kl
ad
ní

Zl
ev
ně
né

autobus 1 úsek / 2 zóny⋆1 10 5
autobus 10 min // 2 úseky / 3 zóny⋆2 16 8
vlak 2 zastávky // doplatek 1 zóna⋆3 16 8

2 zóny / 15/45 min⋆4 20 10
2 zóny / 60 min 25 12
3 zóny / 90 min 27 13
4 zóny / 90 min 34 17
5 zón / 120 min 42 21
6 zón / 120 min 49 24
7 zón / 150 min 56 28
8 zón / 150 min 63 31
9 zón / 180 min 71 35
10 zón / 180 min 78 39
celá síť / 180 min 86 43

E-jízdenka Brno / 75 min 29 -
u řidiče DPMB / 3 zóny / 90 min⋆5 35 25

Přenosné předplatní jízdenky
Jízdenky platí od označení (nebo zakou-
pení u řidiče regionálního autobusu) po
danou dobu a v daném počtu tarifních
zón Zá

kl
ad
ní

Zl
ev
ně
né

celá síť IDS / 24 h⋆6 190 95
síť mimo Brno / 24 h⋆6 150 75
vybrané zóny / 24 h⋆6 100 50

zóny 100+101 Brno / 24 h⋆6 90 45
E-jízdenka Brno / 24 h⋆6 99 -

zóny 100+101 Brno / 120 h (5 dní) 250 -
zóny 100+101 Brno / 336 h (14 dní) 420 -
zóny 100+101 Brno / 720 h (30 dní) 750 -
Jízdní kolo / síť mimo Brno / 24 h⋆7 70 -

Univerzální obyčejná⋆8 156 78
Univerzální žákovská⋆8 117 59

Zvláštní nepřenosné kupóny
Důchodci / Brno / 1 rok 420 -

DD / Brno / 1 rok 0 -
DD / celá síť IDS / 1 rok⋆13 2400 -

Dlouhodobé předplatní jízdenky (Př = přenosné, ostatní nepřenosné)
(m = měsíc) Základní ⋆9 Studenti Děti Důchodci Př DD

platnost 1 m 3 m 12 m 1 m 3 m 12 m 1 m 3 m 12 m 1 m 3 m 12 m 12 m 1 m
pouze Brno 550 1370 4750 275 685 2375 275 685 2375 350 800 2950 6100 0
+ 1 zóna 830 2090 7300 480 1220 4220 380 950 3270 620 1560 5470 9100 280
+ 2 zóny 1090 2780 9700 670 1730 6070 470 1200 4220 810 2080 7270 12100 540
+ 3 zóny 1370 3510 11700 880 2280 7520 570 1480 4920 1020 2630 8770 14600 820
+ 4 zóny 1590 4080 13400 1050 2710 8970 660 1690 5670 1190 3060 10050 16700 1040
+ 5 zón 1790 4600 14900 1200 3100 10370 730 1890 6370 1340 3450 11170 18600 1240
+ 6 zón 2000 5140 16400 1350 3500 11720 810 2090 7020 1500 3850 12300 20500 1450
+ 7 zón 2220 5720 18100 1520 3940 13070 890 2310 7720 1660 4290 13570 22600 1670
+ 8 zón 2420 6240 19800 1670 4330 14420 970 2500 8370 1810 4680 14850 24700 1870zó

ny
10

0+
10

1
B
rn
o
+
··
·

celá síť IDS 2630 6780 21500 1830 4730 15770 1050 2700 9070 1970 5080 16120 26800 2080
úsek / město⋆10 280 720 2500 140 360 1250 140 360 1250 140 360 1250 3100 -

1 úsek⋆11 280 720 2500 210 540 1850 105 270 900 210 540 1850 3100 -
2 úseky⋆12 460 1190 4200 340 890 3150 170 440 1550 340 890 3150 5200 -

2 zóny 540 1410 4950 400 1050 3700 200 520 1850 400 1050 3700 6100 -
3 zóny 820 2140 6900 610 1600 5150 300 800 2550 610 1600 5150 8600 -
4 zóny 1040 2710 8800 780 2030 6600 390 1010 3300 780 2030 6600 11000 -
5 zón 1240 3230 10700 930 2420 8000 460 1210 4000 930 2420 8000 13300 -
6 zón 1450 3770 12500 1080 2820 9350 540 1410 4650 1080 2820 9350 15600 -
7 zón 1670 4350 14300 1250 3260 10700 620 1630 5350 1250 3260 10700 17800 -
8 zón 1870 4870 16100 1400 3650 12050 700 1820 6000 1400 3650 12050 20100 -
9 zón 2080 5410 17900 1560 4050 13400 780 2020 6700 1560 4050 13400 22300 -

ne
so
uč
as
ně

zó
ny

10
0+

10
1

10 zón 2310 6010 19700 1730 4500 14750 860 2250 7350 1730 4500 14750 24600 -

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč (včetně snížené sazby DPH).
⋆ Vysvětlivky značek a poznámky k platnosti jízdenek jsou uvedeny na následující straně.
Upozornění: v tomto neoficálním dokumentu nejsou uvedeny některé druhy jízdního pro speciální skupiny cestujících!
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Př přenosné předplatní jízdenky
DD předplatní jízdenky pro cestující starší 70 let, nebo pro cestující doprovázející dítě do 3 let
⋆1 nepřestupní jízdenka vydávaná a platná pouze v autobusech mimo zóny 100+101 v 1 úseku (nejvýše 2 zónách);

v městských zónách se ceny a pravidla používání mohou lišit
⋆2 jízdenka vydávaná a platná pouze v autobusech mimo zóny 100+101:

• buď nepřestupní ve 2 úsecích (nejvýše 3 zónách) s alespoň jednou společnou zastávkou,
• anebo nepřestupní pro 2 zóny / 10 min

⋆3 • buď nepřestupní jízdenka platná pouze ve vlaku na vzdálenost 2 zastávek (nejvýše ve 2 zónách) / 30 min,
• anebo doplatková jízdenka pro 1 zónu při kombinaci s předplatní jízdenkou

⋆4 platí 45 min při označení a použití mimo zóny 100 a 101; označená nebo použitá v Brně platí pouze 15 min
⋆5 prodej jízdenek řidičem ve vozidlech DPMB nevybavených pokladnou (včetně linek 2 a 31) nebo nezajíždějících

mimo zóny 100+101; zlevněnou jízdenku za 25 Kč lze použít i jako základní s platností 2 zóny / 15 min
⋆6 jízdenky základní platí v nepracovních dnech společně pro 2 cestující starší 15 let a 3 děti do 15 let
⋆7 jízdenka pro jízdní kolo, platná 24 h ve vlacích a regionálních autobusech
⋆8 univerzální jízdenky obsahují 24 políček; platí jako jednorázové jízdenky dle níže uvedené tabulky
⋆9 roční předplatní jízdenky základní platí v nepracovních dnech pro 1 další osobu

a až 3 děti do 15 let cestující spolu s držitelem předplatní jízdenky
⋆10 úseková jízdenka vydávaná pro některou z městských zón mimo Brno;

uvedené ceny jsou jen orientační, v jednotlivých městech se ceny a pravidla používání mohou lišit
⋆11 jízdenka vydávaná a platná v autobusech v jednom úseku (nejvýše 2 zónách) mimo městské zóny
⋆12 jako⋆11, ale ve 2 úsecích (nejvýše 3 zónách) s alespoň jednou společnou zastávkou
⋆13 tato celosíťová předplatní jízdenka neplatí v mimoměstských zónách v pracovních dnech od 3.00 do 8.00 h
E- elektronická jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení,

platná v zónách 100+101 na linkách 1–99; použití je možné ode dne vyhlášení
městské zóny = 100+101 Brno, 225 Adamov, 235 Blansko, 571 Mikulov, 575 Břeclav, 675 Kyjov, 740 Vyškov,

800 Znojmo, 900 Hodonín (v těchto zónách jsou uplatňována pravidla pro městskou dopravu)

Tabulka pro univerzální jízdenky
platnost Ob Ž1 Ž2 A B

⋆1 - 1 - - -
⋆2 2 2 3 3,00 1,50
⋆3 2 2 3 3,00 1,50

2 zóny / 45 min 3 3 4 †5,50 †2,25
3 zóny / 90 min 4 4 5 1,00 0,00
4 zóny / 90 min 5 5 6 1,50 0,75
5 zón / 120 min 6 6 7 3,00 1,50
6 zón / 120 min 7 7 8 3,50 1,25
7 zón / 150 min 8 8 9 4,00 2,00
8 zón / 150 min 9 9 10 4,50 1,75
9 zón / 180 min 10 10 11 6,00 2,50
10 zón / 180 min 11 11 12 6,50 3,25
celá síť / 180 min 12 12 13 8,00 4,00

Univerzální jízdenka obsahuje 24 tiskových polí. Její
platnost je dána počtem platných tiskových políček
podle převodní tabulky výše. Sloupec Ob se použije pro
obyčejné základní a zlevněné jízdenky. Pro žákovské
jízdenky se použije sloupec Ž2 při použití obou zón
100+101, jinak sloupec Ž1.
Sloupce A (resp. B) uvádí rozdíl v ceně v Kč mezi od-
povídajícími jednorázovými a univerzálními základními
(resp. zlevněnými) jízdenkami. Přitom † platí při porov-
nání s 60min jízdenkou; při porovnání s 15/45min jízden-
kou je rozdíl 0,50 (resp. 0,25) Kč.
Platné je tiskové pole označené při začátku cesty
a všechna neoznačená tisková pole od posledního ozna-
čení jízdenky (příp. od začátku jízdenky). Univerzální
jízdenky lze vzájemně navazovat: na jedné jízdence se
označí poslední pole a na nové jízdence se odpočítá zbý-
vající počet polí.

Počet jízd: jednorázové × předplatní
platnost 1 m 3 m 12 m
2 zóny Brno 22 (29) 19 (24) 16 (21)
Brno + 1 zóna 31 (32) 26 (27) 23 (24)
Brno + 2 zóny 33 (34) 28 (29) 24 (25)
Brno + 3 zóny 33 (36) 28 (30) 24 (25)
Brno + 4 zóny 33 (35) 28 (30) 23 (25)
Brno + 5 zón 32 (35) 28 (30) 23 (24)
Brno + 6 zón 32 (35) 28 (30) 22 (24)
Brno + 7 zón 32 (35) 27 (30) 22 (24)
Brno + 8 zón 32 (34) 27 (30) 22 (24)
celá síť IDS 31 (34) 27 (29) 21 (23)
1 úsek⋆10⋆11 28 24 21
2 úseky⋆12 29 (36) 25 (31) 22 (27)
2 zóny 27 (28) 24 (25) 21 (22)
3 zóny 31 (32) 27 (28) 22 (23)
4 zóny 31 (32) 27 (28) 22 (23)
5 zón 30 (32) 26 (28) 22 (23)
6 zón 30 (32) 26 (28) 22 (23)
7 zón 30 (33) 26 (28) 22 (23)
8 zón 30 (32) 26 (28) 22 (23)
9 zón 30 (32) 26 (28) 22 (23)
10 zón 30 (33) 26 (29) 22 (23)

Čísla v tabulce uvádí, kolik cestměsíčně je potřebamini-
málně uskutečnit, aby základní předplatní jízdenka byla
cenově výhodnější, než jednorázové jízdenky (v závor-
kách pomocí univerzální jízdenky) se standardní dobou
platnosti (45 min a více) pro stejný počet jízd.
Jako výhodu předplatních jízdenek je nutno dále uvážit,
že opravňují k bezplatné přepravě psa či spoluzavazadla
(v Brně i kola), a že pro roční základní jízdenku platí⋆9.
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Jakou jednorázovou či předplatní jízdenku použít
platnost jednorázové jízdenky předplatní nepřenosné jízdenky
děti do 6 let • Zdarma – mimo městské zóny nejvýše 2 děti do 6 let v doprovodu téhož cestujícího
děti a žáci
od 6 do 15 let

• Zlevněné – od 10 let nutno prokazovat věk ofi-
cálním průkazem s uvedeným věkem
• Zlevněná žákovská univerzální – platí pouze
dle žákovského průkazu

• Děti

žáci a studenti
od 15 do 26 let

• Základní
• Základní žákovská univerzální – platí pouze
dle žákovského průkazu

• Studenti – v městských zónách vyžadován
průkaz studenta vysoké školy nebo potvrzení
o studiu (pro Brno nutno zakoupit obě zóny
100+101) – v ostatních zónách platí pouze dle
žákovského průkazu

cestující do 70 let • Základní (24hodinové s výhodou⋆6) • Základní (roční s výhodou⋆9)
starobní důchodci do
70 let, invalidní
důchodci III. stupně

• Základní
• Zlevněné v zónách 100+101 pro držitele
zvláštního ročního kupónu

• Důchodci

cestujicí
starší 70 let

• Základní
• Zdarma v městských zónách – v zónách
100+101 vyžadován zvláštní roční kupón

• DD
• zvláštní celosíťový roční kupón (⋆13)

průvodce dítětě
do 3 let

• Základní
• Zdarma v zónách 100+101 pro držitele zvlášt-
ního ročního kupónu

• DD
• zvláštní celosíťový roční kupón (⋆13)

spoluzavazadlo, pes • Zlevněné
• Zdarma v zónách 100+101 na linkách 1–99 pro držitele platné předplatní jízdenky

jízdní kolo • Zlevněné v zónách 100+101 na linkách 1–99
• Zdarma v zónách 100+101 na linkách 1–99 pro držitele platné předplatní jízdenky
•mimo zóny 100+101 se použije 24h jízdenka⋆7 anebo jízdenky v cenách základních jízdenek
– přeprava je přitom povolena jen v označených spojích

Zdarma také. . . ruční zavazadlo; kočárek pro spolucestující dítě; držitelé průkazů ZTP(/P) v městských zónách
nebo na linkách 1–99; invalidní vozík pro spolucestujícího ZTP(/P); průvodci ZTP/P včetně in-
validního vozíku, dětského kočárku, asistenčního či vodicího psa

Kombinovaná jízdenka: Při cestě mimo zóny platnosti své předplatní jízdenky cestující užívá jednorázové jízdenky
jen pro zóny, v nichž předplatní jízdenka neplatí. Jednorázovou (nebo univerzální) jízdenku si cestující označí (příp.
zakoupí u řidiče) již při zahájení cesty. Společnýmpoužitím vzniklá kombinovaná jízdenka je vždy přestupní, platí v počtu
zón daném součtem zón z předplatní (pouze zón použitých při aktuální cestě) a jednorázové jízdenky a po dobu časové
platnosti jednorázové jízdenky pro počet zón kombinované jízdenky. Nelze kombinovat žádné úsekové jízdenky.

Platnost: Jednorázové a přenosné předplatní jízdenky platí od okamžiku jejich označení nebo prodeje řidičem po
určenou dobu a v danémpočtu zón, s výjimkou nepřestupních jízdenek lze libovolně přestupovat. Kupóny k předplatním
jízdenkám jsou vydávány v klouzavém tarifu. Mimo zóny 100+101 se do autobusů nastupuje výhradně předními dveřmi
a cestující se řidiči prokázuje platnou jízdenkou, označí si jízdenku nebo si ji u řidiče zakoupí. Toto pravidlo platí také
v zónách 100+101 na autobusových linkách nad 99 při jízdě ve směru z Brna. Při jízdě vlakem se jízdenka označuje již
na nástupišti.

Ruční zavazadlo je předmět do rozměrů max. 20×30×50 cm, 100×80×5 cm, 150×průměr 10 cm, které může cestující
mít u sebe nebo je umístit pod sedadlo, jeden pár lyží včetně holí v obalu, snowboard, sáně, boby, malá živá zvířata
v uzavřené schráně s nepropustným dnem, jedna taška na kolečkách. Spoluzavazadlo je předmět větší než ruční za-
vazadlo, přitom do rozměrůmax. 50×60×80 cm, 100×150×5 cm, 300×průměr 20 cm, hmotnosti max. 50 kg, kočárek,
invalidní vozík.

Kde zakoupit: Prodejní místa DPMB a pokladny v železničních stanicích a zastávkách ČD prodávají kompletní sor-
timent jednorázových a předplatních jízdenek (pro libovolné zóny) s výjimkou úsekových jízdenek. Prodejní střediska
regionálních autobusových dopravců a všechny pošty v obcíchmimoBrno prodávají předplatní jízdenky pro 2, 3 a 4 zóny
(avšak ne současně pro zóny 100+101) a úsekové předplatní jízdenky. Jednorázové, předplatní přenosné a univerzální
jízdenky jsou v prodeji u dopravců, v jízdenkových automatech a u externích prodejců (ne všechny druhy jízdenek).
Řidiči autobusů linek nad 99 prodávají kompletní sortiment jednorázových jízdenek, včetně úsekových, které jsou při
výdeji zároveň označeny.

Prodejnímísta v Brně: železniční stanice ČD: Hlavní nádraží, Chrlice, Královo Pole, Židenice; centrální prodejna DPMB:
Novobranská 18 (pracovní dny 6–19 h včetně informační kanceláře, sobota 8–15.30 h); místní prodejny DPMB: Bystrc
Zoologická zahrada, Královo Pole nádraží, Královo Pole menza VUT Purkyňova 93, Mendlovo náměstí, Pisárky, Stará
osada (pracovní dny 7–18 h, Pisárky do 17 h, menza VUT mimo prázdniny).

Přirážka k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu či za porušení přepravních podmínek je 1000 Kč, resp.
700 Kč, pokud ji cestující uhradí v hotovosti namístě nebo do 5 pracovních dnů stanoveným způsobem. Za zapomenutou
průkazku či kupón je přirážka snížena na 50Kč při zaplacení do 5 pracovních dnů a prokázání platnosti jízdního dokladu
v době kontroly. Ve vlacích ČD platí ustanovení přepravních podmínek ČD.
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Výpočet cen zlevněných jízdenek (přibližné vzorce)
jednorázové:

zlevněné = 0,5 × základní
předplatní v Brně:

studenti = děti = 0,5 × základní; důchodci = 0,6 × základní; Př = 1,28 × základní
předplatní mimo Brno:

studenti = důchodci = 0,75 × základní; děti = 0,375 × základní; Př = 1,25 × základní
předplatní Brno+okolí:

studenti = 0,5 × základní Brno + 0,75 × (základní − základní Brno);
děti = 0,5 × základní Brno + 0,375 × (základní − základní Brno);
důchodci = 0,75 × základní; Př = 1,25 × základní; DD = základní − základní Brno

předplatní: 3měsíční = cca 0,85 × 3 × 1měsíční; 12měsíční = cca 0,7 × 12 × 1měsíční
Pozn.: Výše cen předplatních jízdenek pro Brno byla zastropována cenami obdobných jízdenek v Praze.

Výtah z Tarifu a ceníku lodní dopravy od 1. ledna 2012

Jízdenky a
”
pojízdné vstupenky“

platnost Základní Zlevněné Rodinné
jeden plavební úsek 15 8 -
Bystrc – Rokle a zpět 120 60 250 (230)
Bystrc – Hrad Veveří a zpět 170 85 350 (320)
Bystrc – Veverská Bítýška a zpět 240 120 500 (450)
Bystrc – Hrad Veveří a zpět + vstupné hrad Veveří 200 100 420
Bystrc – Hrad Veveří a zpět + vstupné ZOO 200 110 450
Bystrc – Veverská Bítýška a zpět + vstupné ZOO 280 150 600
Dovozné = jednotná cena 25 Kč bez ohledu na délku plavby

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
(včetně snížené sazby DPH).

Jízdenky se prodávají v přísta-
višti Bystrc a na lodi. Zpáteční
jízdenka platí pro jednu jízdu
v každém směru tentýž den,
jízdu tam lze ukončit a jízdu zpět
nastoupit i v jiné mezilehlé sta-
nici v úseku platnosti zpáteční
jízdenky, cestu lze absolvovat
i v opačném pořadí.

Platnost jízdenek
Základní • cestující od 15 let, neuplatňující nárok na slevu
Zlevněné • děti od 3 do 15 let

• držitelé platné nepřenosné předplatní jízdenky pro zóny 100+101
• jeden spolucestující držitele platné roční nepřenosné předplatní jízdenky pro zóny 100+101
• držitelé průkazu ZTP

Rodinné • rodiče a jejich děti do 15 let (ceny v závorkách platí pro držitele rodinného pasu)
Dovozné • dovozné za jízdní kolo, psa nebo zavazadlo o hmotnosti 24–50 kg
Zdarma • děti do 3 let

• kočárek s dítětem
• ruční zavazadlo do hmotnosti 24 kg
• držitel průkazu ZTP/P včetně průvodce

Zastávky, mimo konečných, jsou na znamení. Cestující, který chce vystoupit, o tom musí včas uvědomit posádku lodi.
Cestující, který chce nastoupit, dává kapitánovi přijíždějící lodi včas znamení otáčením návěstního terče na přístavním
můstku.

Kombinované jízdenky se vstupenkou na hrad Veveří nebo do zoologické zahrady platí v den nákupu a je možné je
zakoupit v uvedených variantách. Kombinované jízdenky se vstupenkou do zoologické zahrady platí také pro jednu
jízdu tramvají mezi zastávkami Přístaviště a Zoologická zahrada (v libovolném směru)
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