
ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVÁNÍ SENIORŮ SENIOŘI DO 65 LET SENIOŘI 65 - 70 LET SENIOŘI NAD 70 LET
PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Bez ohledu na to jestli cestujete „bez Brna“ nebo „včetně Brna“ využijte 
předplatní jízdenky označené “Osoby nad 65 let“ podle toho, pro jaké zóny 
jízdenku potřebujete. Vyřiďte si bezplatný kupón pro brněnské zóny 100+101.

Jak vyřídit průkazku a kupón?  
Pro vydání předplatní jízdenky a kupónu potřebujete:

průkazkovou fotografi i, 
doklad totožnosti
30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón

CESTA
JEN PO 
BRNĚ

Pro cesty v zónách 100 + 101 si můžete vyřídit průkazku 
s bezplatným ročním kupónem, která vám umožní bezplatné 
cestování v těchto zónách. Tato předplatní jízdenka může být 

použita i pro kombinaci jízdních dokladů. 
Po vyřízení bezplatné předplatní jízdenky pro Brno si kupujte jízdenky jen 
pro mimobrněnské zóny - kombinace jízdních dokladů.

DALŠÍ
MĚSTA
S MD

Na základě průkazky IDS JMK pak můžete cestovat i po městech 
Adamov, Blansko, Břeclav (již od 65 let), Bystřice n/P, Hodonín, 
Kyjov, Mikulov, Vyškov a Znojmo (důchodci již od 50 let). Při cestě 

do těchto měst nebo cesty z nich však platíte odpovídající jízdné, zóna se 
neodpočítává! Jízdenku nelze kombinovat.

Skvělou nabídkou je roční všezónová jízdenka za 1237 Kč. Za 
pouhých 103 měsíčně senioři nad 70 let získají možnost výhodného 
cestování po celém kraji všemi linkami IDS JMK. Jízdenka platí
v pracovní dny od 8:00, v nepracovní dny celodenně.

JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY
V rámci IDS JMK můžete zakoupit dvě varianty jednorázových jízdenek 
IDS. S brněnskou předplatní jízdenkou dokupujete do regionu jízdenky 
Zlevněné A.

CESTA
S 

BRNEM

Pro cesty „včetně Brna“ využijte jízdenky z ceníku označené 
jako  „Zlevněné B“.

CESTA
BEZ

BRNA

Pro cesty „bez Brna“ využijte jízdenky z Ceníku označené jako  
„Zlevněné A“.

Pro častější pravidelné cesty (např. dojíždění na zahrádku) se hodí 
univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí podle 
sloupce „Zlevněné A“  = cesta „bez Brna“ nebo „Zlevněné B“ =  cesta 
„včetně Brna“.
Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné jednodenní předplatní 
přenosné jízdenky - např. pro oblast mimo Brno za 37 Kč a pro Brno za 90 
Kč. Zakoupit můžete také jednodenní jízdenky pro vybrané oblasti za 25 
Kč. U zlevněných jednodenních jízdenek platí jízdenka jen pro jednoho 
cestujícího. 
Prokázaní slevy ve vozidle: 
Při kontrole je vždy nutné doložit věk. Stačí se prokázat průkazkou IDS 
JMK,  platným občanským průkazem nebo pasem.

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní jízdenky měsíční, 
čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně se vyplatí už při 3 zpátečních 
cestách za měsíc.
Bez ohledu na to jestli cestujete „bez Brna“ nebo „včetně Brna“ využijte 
předplatní jízdenky označené „Osoby od 65 do 70 let“ nebo “Osoby nad 65 
let“ podle toho, pro jaké zóny jízdenku potřebujete. 

Jak vyřídit průkazku a kupón?  
Pro vydání předplatní jízdenky a kupónu potřebujete:

průkazkovou fotografi i, 
doklad totožnosti
30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón 

JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY
V rámci IDS JMK můžete zakoupit dvě varianty jednorázových jízdenek 
IDS.

CESTA
S 

BRNEM

Pro cesty „včetně Brna“ využijte jízdenky z Ceníku označené 
jako  „Zlevněné B“.

CESTA
BEZ

BRNA

Pro cesty „bez Brna“ využijte jízdenky z Ceníku označené jako  
„Zlevněné A“.

Pro častější pravidelné cesty (např. dojíždění na zahrádku) se hodí 
univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí podle 
sloupce „Zlevněné A“  = cesta „bez Brna“ nebo „Zlevněné B“ =  cesta 
„včetně Brna“.
TIP: Pokud chcete v Brně jezdit levněji a nevyplatí se Vám předplatní 
jízdenka, kupte si za 840 Kč zvláštní roční kupón a budete moci jak
v Brně, tak mimo Brno využívat  levnější jednorázové jízdenky označené 
jako „Zlevněné A“.
Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné jednodenní předplatní 
přenosné jízdenky - např. pro oblast mimo Brno za 37 Kč, pro Brno za 90 
Kč, pro celý IDS JMK za 90+37 Kč. 
Držitelé zvláštního ročního kupónu platí za denní jízdenku pro Brno 22 
Kč a za denní jízdenku pro celý kraj 47 Kč.
Prokázaní slevy ve vozidle: 
Při kontrole je vždy nutné doložit věk. Stačí se prokázat průkazkou IDS 
JMK,  platným občanským průkazem nebo pasem.

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
Nejvýhodnějším způsobem přepravy jsou předplatní jízdenky měsíční, 
čtvrtletní a roční. Při cestování po Brně se vyplatí už při 7 zpátečních 
cestách za měsíc.
Bez ohledu na to, jestli cestujete „bez Brna“ nebo „včetně Brna“ ,využijte 
předplatní jízdenky označené „Důchodci do 65 let“ podle toho, pro 
jaké zóny jízdenku potřebujete.

Jak vyřídit průkazku a kupón?  
Pro vydání předplatní jízdenky a kupónu potřebujete:

průkazkovou fotografi i, 
doklad totožnosti
rozhodnutí o přiznání důchodu, ústřižek poštovní poukázky „Důchody 

- výplatní doklad“ nebo potvrzení o pobírání důchodu, ne starší než 2 
měsíce.

30 Kč na průkazku + částku na předplatní kupón 

JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY
Pro všechny cesty v případě jednorázových jízdenek plaťte plné jízdné.
Pro pravidelnější cesty (např. dojíždění na zahrádku) se hodí základní 
univerzální jízdenka, na které se označí příslušný počet polí.

KUPÓN
NA 

BRNO

Pokud chcete v Brně jezdit levněji a nevyplatí se vám předplatní 
jízdenka, kupte si za 840 Kč zvláštní roční kupón a budete moci
v Brně (v zónách 100 + 101) využívat levnější jednorázové 

jízdenky „Zlevněné A“.
Jízdenky je možné koupit v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

Při cestách na výlety je možné si koupit výhodné jednodenní předplatní 
přenosné jízdenky - např. pro celý IDS JMK za 190 Kč, pro Brno za 90 Kč.

Držitelé zvláštního ročního kupónu zaplatí za denní jízdenku pro Brno 22 
Kč a za denní jízdenku pro zbytek kraje 150 Kč.

PŘEHLED PŘEDPLATNÍCH JÍZDENEK

 Pro zóny
Důchodci do 65 let Důchodci 65 - 70 let

Měsíční Čtvrtletní Roční Měsíční Čtvrtletní Roční

100 + 101 (Brno) 350 800 2950 137 342 1187
100 + 101 + 1 zóna 560 1340 4800 207 522 1812
100 + 101 + 2 zóny 750 1850 6650 272 694 2424
100 + 101 + 3 zóny 960 2400 8100 342 877 2912
100 + 101 + 4 zóny 1130 2830 9550 397 1019 3387
100 + 101 + 5 zón 1280 3220 10950 447 1149 3862
100 + 101 + 6 zón 1430 3620 12300 499 1284 4312
100 + 101 + 7 zón 1600 4060 13650 554 1429 4762
100 + 101 + 8 zón 1750 4450 15000 604 1559 5212
všechny zóny 1910 4850 16350 657 1694 5662

CESTOVÁNÍ V BRNĚ (V ZÓNÁCH 100+101)
S PŘÍPADNOU KOMBINACÍ S DALŠÍMI MIMOBRNĚNSKÝMI ZÓNAMI

CESTOVÁNÍ MIMO BRNO
NEBO PO BRNĚ BEZ MOŽNOSTI VYUŽITÍ LINEK 1-99, E, H, N, P, Š, X

PŘEHLED HLAVNÍCH ZMĚN
Milí cestující, 
od 1. září 2018 se mění ceny jízdenek a Tarif IDS JMK pro cestující
v celém Jihomoravském kraji.

Přehled hlavních změn:
Mimo Brno sleva 75 % na jízdné pro osoby nad 65 let.
Osoby nad 65 let - sleva 75 % na jízdné.
Nové roční jízdenky pro cestující nad 70 let za 1237 Kč.

Aktuální ceník a kompletní informace jsou uveřejněny na ofi ciálním 
webu www.idsjmk.cz.

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
CESTA

S 
BRNEM

Cestou „včetně Brna“ se rozumí jakákoli cesta linkami a spoji IDS 
JMK. To znamená, že je umožněna také jízda mezi zastávkami 
ležícími na území zón 100 a 101 linkami brněnské městské 

dopravy 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X bez 
ohledu na velikost písmena). 

CESTA
BEZ

BRNA

Cestou „bez Brna“ se rozumí taková cesta, kdy lze po celém IDS 
JMK včetně Brna jezdit vlakovými linkami a autobusovými 
linkami s provozním označením 100 a výše. 

Linky 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X bez 
ohledu na velikost písmena) lze použít pouze pro cestu bez přestupu 
mezi zónami 100 nebo 101 a zastávkou ležící mimo tyto zóny. 
Předplatní jízdenka v zónách 100 a 101 na linkách 1 až 99 (včetně linek 
začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X bez ohledu na velikost písmena) platí 
pouze ve spojích vyjíždějících mimo zóny 100 a 101. 

PŘEDPLATNÍ
JÍZDENKA

„Předplatní jízdenka“ je jízdní doklad, který se skládá z průkazky 
a kupónu. 

PRŮKAZKA
„Průkazka“ je ta část předplatní jízdenky, kde je umístěna 
fotografi e cestujícího nebo je nahrána do systému v rámci 
e-shopu. Papírová průkazka stojí 30 Kč včetně obalu. 

Samostatný obal stojí 10 Kč. 

KUPÓN

„Kupón“ je ta část předplatní jízdenky, kterou si cestující kupuje 
opakovaně měsíčně, čtvrtletně nebo ročně dle jednotlivé 
varianty. 

PRINCIPY CESTOVÁNÍ
MEZI BRNEM A REGIONEM

PRO SENIORY

Pořídit si můžete jednorázovou jízdenku bez brněnské městské dopravy 
- Zlevněná A nebo s brněnskou městskou dopravou - Zlevněná B.
První z nich vám umožní jízdu mezi regionem a Brnem všemi druhy 
dopravy (vlak, regionální autobus, městská doprava), nebudete však 
moci v Brně dále přestoupit na jinou linku městské dopravy.
Jízdenka Zlevněná B vám umožní cestu včetně brněnské městské 
dopravy.
Pokud budete cestovat do Brna častěji, doporučujeme využít výhodné 
předplatní jízdenky. Více v Ceníku IDS JMK.

KOMBINACE JÍZDENEK
Držitelé předplatních jízdenek pro 2 a více zón si při cestě mimo 
předplacené zóny kupují jednorázové jízdenky pro nepředplacené 
zóny. 

2 
zóny

Předplatní jízdenka Jednorázová jízdenka

3
zóny

90
min

5
zón

120
min

Kombinovaná jízdenka

Upozornění:
Nelze kombinovat úsekové jízdenky, tedy jízdenky pro městské dopravy 
v Adamově, Blansku, Bystřici n/P, Mikulově, Břeclavi, Kyjově, Vyškově, 
Znojmě a Hodoníně.
Kombinovat lze jednodenní a vícedenní jízdenky s běžnými 
jednorázovými jízdenkami.
Více o kombinaci jízdenek IDS JMK naleznete na www odkazu
www.idsjmk.cz/kombinace.aspx nebo se zeptejte v informačních 
centrech.

*5 -Jízdenka pro starobní důchodce a osoby invalidní III. stupně.
*11 - Jízdenka platí v autobusech číselné řady 100 a výše pro jízdu libovolnou autobusovou 
linkou v úseku nebo úsecích, pro které byla vydána. V zóně 575 pouze ve formě čipové karty.
*22 - Tyto jízdenky neplatí pro jízdu po území zón 100 + 101 ve spojích linek s provozním 
označením 1 až 99 (včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X bez ohledu na velikost 
písmena) nevyjíždějících mimo tyto zóny. Toto omezení se nevztahuje na jízdenky označené 
Doplatek 1 zóna.
*23 - Kupón vydávaný výhradně k dalšímu platnému nebo nově pořizovanému kupónu
s platností minimálně 1 měsíc nebo průkazu opravňujícímu k bezplatné přepravě. Zakoupit 
lze i dva různé doplatkové kupóny současně.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.

Co potřebujete pro slevu na jednorázové jízdné
K prokázaní slevy na jízdném potřebujete průkazku IDS JMK nebo občanský průkaz nebo pas.

App Store
AVAIABLE ON THE Google play

ANDROID APP ON

načti a stahuj zdarma

MOBILNÍ APLIKACE
 IDS JMK POSEIDON

JÍZDENKY

 PŘÍMO VE VAŠEM 

                    
            SMARTPHONU

 Pro zóny Důchodci do 65 let  Důchodci nad 65 let
Měsíční Čtvrtletní Roční Měsíční Čtvrtletní Roční

1 úsek  v zónách 225, 
235, 370, 571, 575, 
675, 740, 800, 900

140 360 1250 70 180 625

1 úsek 210 540 1850 70 180 625
2 úseky 340 890 3150 115 297 1050
2 zóny 400 1050 3700 135 352 1237
3 zóny 610 1600 5150 205 535 1725
4 zóny 780 2030 6600 260 677 2200
5 zón 930 2420 8000 310 807 2675
6 zón 1080 2820 9350 362 942 3125
7 zón 1250 3260 10700 417 1087 3575
8 zón 1400 3650 12050 467 1217 4025
9 zón 1560 4050 13400 520 1352 4475
10 zón 1730 4500 14750 577 1502 4925
Doplatek 1 zóna 
bez Brna *23

- - - 70 180 625

Doplatek 1 zóna *23 210 540 1850 120 315 1120

*5 *22

*5

*11

*11
*11

*23
*23

ZTP A ZTP/P
Ve městech s městskou dopravou cestujete (mimo vlaků) po předložení 
svého průkazu ZTP nebo ZTP/P bezplatně. Bezplatně jezdíte rovněž 
v linkách 1 až 99 a to i mimo město Brno. 

Mimo města používáte jízdenky pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P
v cenách jízdenek „Zlevněné A“. Tyto jízdenky platí v autobusech 
i ve vlacích a jsou přestupní. Při cestě do Brna nebo z Brna doplácíte 
pouze za mimobrněnské zóny. 

Můžete využít dvě výhodné nabídky: jednodenní jízdenka pro ZTP za 35 
Kč, platná v celém IDS JMK nebo roční všezónová jízdenka pro ZTP za 
2400 Kč, která platí bez časového omezení ve všech linkách IDS JMK. 
Držitelé průkazů ZTP/P mohou cestovat sami, doprovod není povinný. 
Bezplatně se přepravuje i invalidní vozík, vodicí pes a případné další 
kompenzační pomůcky.

NA VAŠE KONKRÉTNÍ DOTAZY ODPOVÍME  
V INFORMAČNÍCH CENTRECH IDS JMK



KONTAKT / CONTACT
WWW www.idsjmk.cz    www.idsjmk.cz/en

 5 4317 4317

 info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

www.instagram.com/idsjmk.cz

www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal
App www.idsjmk.cz/poseidon - mobilní aplikace

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Český rozhlas Brno - https://brno.rozhlas.cz

Hitradio City - http://hitradiocitybrno.cz

Informační leták Slevy pro seniory
Vydal KORDIS JMK, a.s. v roce 2018.
Informace jsou platné ke dni tisku, výtisk zdarma.
Aktuální znění slev si ověřte na webu www.idsjmk.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

DOTAZY OD VÁSRYCHLÉ ODPOVĚDI
Jakou fotografi i potřebuji? 
Na průkazku IDS JMK je nejvhodnější průkazová fotografi e o 
velikosti 3,5 x 4,5 cm. Fotografi i si lze vytisknout také na domácí 
tiskárně. Fotografi e musí zobrazovat aktuální podobu uživatele.

Je možné předplatní kupón vrátit? 
Ano, ale dle stanovených pravidel dle Smluvních přepravních 
podmínek IDS JMK. Obvykle se jízdenka vyplatí vrátit do 3/4 z její 
projeté části. 

Jaké jízdenky si mohu zakoupit? 
Důchodci si mohou zakoupit měsíční, čtvrtletní nebo roční variantu 
na železničních stanicích, předprodejích DPMB, pobočkách 
České pošty a předprodejích regionálních dopravců. 

Lze kombinovat úsekové jízdenky? 
Nelze kombinovat úsekové jízdenky včetně bezplatných 
úsekových jízdenek pro vybraná města s městkou dopravou. 

Jak dlouho platí průkazka? 
Pro seniory do 65 let platí průkazka do dosažení věku 65 let. Pro 
cestující 65 až 70 let do dosažení věku 70 let.  Pro cestující nad 70 
let je její platnost 4 roky. 

Mohu cestovat po Brně vlakem? 
Jízdenka IDS JMK platí ve všech zaintegrovaných vlacích po 
Brně. S bezplatnou předplatní jízdenkou cestujete samozřejmě
v zónách 100+101 také zdarma.

Musím doložit svůj věk pro zakoupení zlevněného jízdného? 
Ano, pokud chcete cestovat levněji, musíte doložit svůj věk 
průkazkou IDS JMK, občanským průkazem nebo pasem.

Mohu přepravovat vodicího psa:
Cestující ZTP a ZTP/P mohou bezplatně přepravovat vodicího 
psa a další kompenzační pomůcky.

Musím být důchodce, abych měl slevu?
Do věku 65 let musíte být důchodce. Od věku 65 let máte na 
slevu automaticky nárok bez dokládání, že jste důchodce.

Kde získám další informace?
Napište nám na email info@kordis-jmk.cz nebo využijte 
informační linku 5 4317 4317.

Zeptat se můžete osobně na hlavních informačních místech IDS 
JMK. 

Jaroslav, ročník 1945,  
Bydlím v Brně a mám vyřízenou bezplatnou předplatní jízdenku 
na zóny 100+101. Bude se mě týkat nějaká změna od 1. 9. 2018?
Odpověď: Po Brně cestujete tak, jako doposud. Pokud byste 
cestoval mimo zóny 100+101, dokupujete si jednorázové 
jízdenky zlevněné A.

Důchodce, 68 let
Jezdím z mimobrněnské zóny do Brna. Během dne několikrát 
v zóně 100+101 přejedu na jiné místo a nakonec jedu zpět do 
mimobrněnské zóny. Můžu použít zlevněnou jízdenku pro všechny 
zóny na 24 hodin za 47 Kč?
Nerozumím termínu:„... nemůže slevová skupina Osoby nad 65 
let použít pro jízdu začínající a současně končící na území zón 
100 nebo 101“.

Odpověď: Protože sleva pro osoby nad 65 let neplatí pro 
cestování linkami 1-99 mezi zastávkami ležícími v zónách 
100+101, zlevněnou jízdenku pro jízdu po Brně od 1. 9. 2018 
nebudete moci využít. Máte dvě možnosti: koupit si současně 
jízdenku jednodenní za 37 Kč pro cestování mimo Brno a jízdenku 
jednodenní za 90 Kč po cestování po Brně nebo pro cesty po 
Brně kupovat základní jednorázové jízdenky. Jízdenka za 47 Kč 
vám umožní dojet vlakem či autobusem do Brna (třeba až na 
hlavní nádraží), ale pro cesty po Brně vám neplatí.
Jana, držitelka průkazu ZTP
Jsem hendikepovaná a ráda bych jezdila na výlety. Jakou si 
mám koupit jízdenku. 

Odpověď: Na výlety můžete zakoupit jízdenky z Ceníku označené 
jako Zlevněné A a nebo celodenní jízdenku pro ZTP za 35 Kč. 
Spoje, které umožňují přepravu vozíků jsou označeny 
piktogramem vozíčku. Pokud plánujete výlet, doporučujeme 
se spojit s naším operátorem na infolince 5 4317 4317, který 
vám rád poradí vhodnou cestu.

Marie a Jaroslav, oba 71 let, oba vlastní předplatní jízdenku 100+101 
Přítel a já bydlíme v Brně a rádi bychom o víkendu jezdili na výlety 
po Jihomoravském kraji. Jakou jízdenku si máme kupovat? 

Odpověď: Můžete si kupovat jednorázové jízdenky Zlevněné A, 
protože vlastníte bezplatnou předplatní jízdenky pro brněnské 
zóny 100+101.
Pokud budete cestovat na delší vzdálenost, doporučujeme 
jednodenní jízdenku mimobrněnskou za 37 Kč. Jednu jízdenku 
potřebujete pro sebe a druhou pro přítele. 
Všechny jízdenky můžete koupit na vlakových nádražích a
u řidičů v regionálních autobusech.  

Jaroslava, seniorka z Hodonína
Slyšela jsem, že dopravci mohou vybrané vlaky a autobusy 
provozovat bez slevy. Nevíte, budou všechny spoje v rámci IDS 
JMK s možností využít slevy pro nás důchodce?
Odpověď: Dobrý den, aktuálně neuvažujeme, že bychom 
vybrané spoje IDS JMK provozovali bez slevy. Využít můžete 
všechny spoje IDS JMK.


PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA V BRNĚ A REGIONU

BUS
DOPRAVCI

Předplatní jízdenky IDS JMK zakoupíte na předprodejních místech:
Vlaková nádraží - zakoupíte kompletní sortiment jízdenek včetně úsekových a dvouúsekových. VŠECHNY

Předprodeje DPMB - zakoupíte kompletní sortiment jízdenek mimo úsekových a dvouúsekových. ZÓNOVÉ

Předprodeje autobusových dopravců - zakoupíte měsíční jízdenky úsekové, dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny. MAX 4 ZÓNY  Ú

Pobočky České pošty/Pošta Partner - zakoupíte měsíční jízdenky úsekové, dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zón. MAX 4 ZÓNY  Ú

 Hlavní informační centrum IDS JMK - centrum poskytuje kompletní informace o IDS JMK. Zakoupit můžete cykloturistické mapy, knižní jízdní řády.
Informace uvedené v tabulce jsou bez záruky a mohou se měnit.
Na předprodejních místech mimo Brno jsou přestávky na oběd obvykle mezi 11:30 a 12:30 dle jednotlivého místa.
V případě složitějšího dotazu nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@kordis-jmk.cz.

Město Umístění 
předprodejního místa

Sortiment 
jízdenek Dopravce

Přibližná otevírací doba

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Brno Novobranská 18 ZÓNOVÉ DPMB 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 8:00 -15:30 - 

Brno terminál Bystrc, Zoo ZÓNOVÉ DPMB 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 - - 

Brno Královo Pole, Purkyň. menza VUT ZÓNOVÉ DPMB 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 - - 

Brno Královo Pole-nádraží ZÓNOVÉ DPMB 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 - - 

Brno Mendlovo náměstí ZÓNOVÉ DPMB 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 - - 

Brno Pisárky ZÓNOVÉ DPMB 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 - - 

Brno Stará osada ZÓNOVÉ DPMB 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 - - 

Brno Brno-Hlavní nádraží VŠECHNY ČD Nonstop Nonstop Nonstop Nonstop Nonstop Nonstop Nonstop 

Brno Brno-Královo Pole VŠECHNY ČD 5:20-20:10 5:20-20:10 5:20-20:10 5:20-20:10 5:20-21:10 5:50-20:10 5:50-20:10 

Brno Brno-Židenice VŠECHNY ČD 5:40-17:50 5:40-17:50 5:40-17:50 5:40-17:50 5:40-17:50 6:50-17:00 7:50-17:30 

Brno Brno-Chrlice VŠECHNY ČD přibližně od 5 do 23 hodin s několika přestávkami

Břeclav Sady 28. října MAX 4 ZÓNY  Ú BORS Břeclav 7:30-17:00 7:30-15:30 7:30-17:00 7:30-15:30 7:30-15:30 - - 

Blansko autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú ČAD Blansko 7:30-15:30 7:00-15:00 7:30-15:30 7:00-15:00 7:00-15:00 - - 

Boskovice autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú VYDOS BUS 6:45-16:15 6:45-16:15 6:45-16:15 6:45-16:15 6:45-16:15 - - 

Bílovice n/S v tabáku na železniční stanici MAX 4 ZÓNY  Ú BDS-BUS dle otevírací doby stánku

Bučovice autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú VYDOS BUS 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-14:00 - - 

Hodonín autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú ČSAD Hodonín 6:00-15:00 6:00-15:00 6:00-15:00 6:00-15:00 6:00-15:00 - - 

Kyjov autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú ČSAD Kyjov Bus 6:00-18:00 6:00-18:00 6:00-18:00 6:00-18:00 6:00-18:00 - - 

Kunštát TIC na náměstí MAX 4 ZÓNY  Ú ZDAR 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 - - 

Pohořelice tabák naproti terminálu MAX 4 ZÓNY  Ú ZDS Psota dle otevírací doby stánku

Mikulov ul. Jiráskova 2 MAX 4 ZÓNY  Ú BORS Břeclav  7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-15:30 7:30-14:30 7:30-14:30 - - 

Mikulov K Vápence 609, Hotel Maroli MAX 4 ZÓNY  Ú ČSAD Hodonín dle otevírací doby stánku

Moravský Krumlov nám. T. G. Masaryka 47 MAX 4 ZÓNY  Ú ČSAD Hodonín dle otevírací doby na autobusovém nádraží

Hustopeče autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú BORS Břeclav 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 - - 

Slavkov u Brna autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú VYDOS BUS 6:00-14:00 6:00-14:00 6:00-16:00 6:00-14:00 6:00-14:00 - - 

Tišnov autobusové nádraží (vlak. nádr.) MAX 4 ZÓNY  Ú ČSAD Tišnov 6:00-15:00 6:00-15:00 6:00-15:00 6:00-15:00 6:00-15:00 - - 

Vranov nad Dyjí na náměstí ve stánku MAX 4 ZÓNY  Ú ZDS Psota dle otevírací doby stánku

Vyškov autobusové nádraží MAX 4 ZÓNY  Ú VYDOS BUS 6:00-16:00 6:00-16:00 6:00-16:00 6:00-16:00 6:00-16:00 - - 

Znojmo Rudoleckého 25 MAX 4 ZÓNY  Ú ZDS Psota 6:00-18:00 6:00-18:00 6:00-18:00 6:00-18:00 6:00-18:00 8-11:00 - 

Znojmo Milady Horákové 12 MAX 4 ZÓNY  Ú BDS-BUS 7:30-16:00 7:30-16:00 7:30-16:00 7:30-16:00 7:30-16:00 - - 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Od září
cestujeme

levněji

slevy
pro seniory

senioři do 65 let
senioři 65 - 70 let
senioři nad 70 let
ZTP a ZTP/P
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