
STUDENTI POZOR!
Občasné cestování
Univerzální jízdenka

Studentům a dětem, kteří dojíždějí do škol nebo internátů méně 
často než 17krát za měsíc, se předplatní jízdenky IDS JMK nevyplatí. 
Proto je pro ně zavedena speciální univerzální žákovská jízdenka 
ve verzích základní - pro studenty od 15 do 26 let za 117 Kč a zlevněná - 
pro děti do 15 let za 59 Kč. Při cestování po Brně (zóny 100+101) je nutné 
na univerzální jízdence žákovské označit minimálně 4 pole (jedna cesta 
vyjde na 19,50 Kč).

Univerzální žákovská jízdenka se skládá z 24 polí. Při své cestě si podle 
návodu a tabulky, které jsou na její zadní straně, označte pouze tolik polí, 
kolik pro svou cestu potřebujete. Při další cestě z jízdenky využijete další 
pole. Pokud Vám pole na jedné jízdence nedostačují, můžete si zbývající 
pole označit na jízdence další.

Pozor! V tabulce na zadní straně jízdenky jsou pro zjištění potřebného 
počtu polí dva sloupce. První sloupec využijí ti, kteří cestují jen mimo Brno 
nebo cestují z mimobrněnských zón do Brna, ale nevyužijí současně obě 
zóny 100 a 101. Druhý sloupec platí pro cestující, kteří na své cestě využijí 
obě zóny 100 a 101 anebo cestují pouze v rámci jedné ze zón 100 nebo 101.
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Vše v jednom

NÁVOD NA VYŘÍZENÍ SLEVY

OBČASNÉ CESTOVÁNÍ

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA

ŽÁKOVSKÝ PRŮKAZ

ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ

2017 / 2018Umožňuje rychle a spolehlivě:
  zakoupit jednorázové jízdenky 

 pro libovolný počet zón
  zjistit aktuální odjezdy všech vozidel 

ze všech zastávek 
  aktuální výluky a informace
  aktuální stav dopravy
  živá mapa vozidel
  plánky

PLATNOST 
UNIVERZÁLNÍ ŽÁKOVSKÉ JÍZDENKY

  S univerzální žákovskou jízdenkou základní se 
přepravují žáci škol ve věku od 15 do 26 let držitelé 
platného žákovského průkazu.

  S univerzální žákovskou jízdenkou zlevněnou se 
přepravují žáci škol ve věku do 15 let držitelé platného 
žákovského průkazu.

  Platí pro jízdu ze zastávky (zóny) místně nebo časově 
nejbližší místu trvalého bydliště žáka do zastávky (zóny) 
místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její 
součásti či místa konání praktického vyučování a zpět, 
a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

 Jízdenka platí pouze v období školního / 
akademického roku ve dnech vyznačených školou 
na žákovském průkazu. 

 Jízdenka neplatí během prázdnin od 1. 7. do 31. 8.

 Platnost jízdenky je stanovena zónovou a časovou 
platností. Zónová a časová platnost se určí podle počtu 
platných tiskových polí dle převodní tabulky uvedené 
na jízdence.

 Jízdenka je platná pouze při současném předložení 
platného žákovského průkazu.

 Univerzální žákovskou jízdenku s platností úsekové 
jízdenky lze během jedné jízdy využít pouze jedenkrát 
(úsekové jízdenky neplatí po Brně - zóny 100+101).
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Jak vyřídit slevu
na jízdné?

Žáci do 15 let
Předložte svou aktuální průkazkovou fotografii (3,5 x 4,5 cm), rodný 
list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který 
obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení, datum narození, případně datum 
15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo. Zakoupená průkazka platí po 
dobu 4 let nebo až do dosažení věku 15 let, není zapotřebí si každý rok 
vyřizovat průkazku novou. 

Žáci a studenti od 15 do 18 let

Městské dopravy
Při výdeji průkazky pro zóny: 
Brno (100 + 101), Adamov (225), 

Blansko (235), Bystřice n/P (370), 

Mikulov (571), Břeclav (575), 

Laa a.d.T. (580), Kyjov (675), 

Vyškov (740), Znojmo (800) 

nebo Hodonín (900)

Předložíte aktuální průkazkovou fotografii 
(3,5x4,5 cm) a průkaz totožnosti*. 

Zakoupená průkazka platí až do dosažení věku 
18 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat 
průkazku novou. Není potřeba žákovský 
průkaz. 

Předložíte aktuální průkazkovou fotografii, 
potvrzení o studiu nebo průkaz ISIC platný 
aspoň do 15. 8. 2018 a průkaz totožnosti*. 
Není potřeba vyřizovat žákovský průkaz. 
Průkazka platí do 30. 9. 2018.

Studenti od 18 let

Cestující od 18 do 26 let
Předložíte aktuální průkazkovou fotografii (3,5x4,5 cm), průkaz totožnosti* 
s datem narození a doklad o studiu, kterým může být:

• průkaz ISIC platný aspoň do 15. 8. 2018;
• potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum 

narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné 
osoby školy;

Od 1. 1. 2017 není k vyřízení předplatní jízdenky IDS JMK potřeba 
Žákovský průkaz. Žákovský průkaz je i nadále potřeba předložit 
k univerzální jízdence.

 *Jako průkaz totožnosti předložte platný občanský průkaz, u cizinců pas.

Vyhněte se frontám
na začátku roku

Studentská průkazka k předplatní jízdence IDS JMK 
z předešlého školního roku platí až do 30. září 2017. 

Pokud jste v minulém roce měli předplatní jízdenku, stačí si 
si v září koupit nový kupón

Novou průkazku IDS JMK si vyřiďte v klidu v průběhu září.

Nová průkazka platí i se starým kupónem.

Kdo může využívat
slevu na jízdném

Nárok na průkazku pro děti a studenty mají žáci základních a 
středních škol, studenti vysokých škol ve věku od 15 do 26 let (tj. 
do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří plní povinnou 
školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání 
ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo 
prezenční formě studia v ČR nebo cizině, pokud je toto studium v cizině 
postaveno Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
roveň studiu na středních a vysokých školách v ČR. Školní rok začíná 1.září.

Student, který z jakýchkoliv důvodů ukončil studium nebo je přerušil, 
nesmí průkazku pro studenty dále používat a je povinen ji včetně kupónů  
neprodleně vrátit výdejci. 

Nárok na průkazku pro studenty nemají  účastníci mimořádného 
krátkodobého studia, večerních škol, kurzů včetně jazykových 
kurzů s denní nebo prezenční formou studia, a to i pomaturitních, 
dále dálkového, kombinovaného studia nebo přeškolovacího studia, studia 
při zaměstnání, a všechny osoby straší 26 let. 

Ceny za průkazku
a žákovský průkaz

  Cena průkazky IDS JMK včetně obalu 30 Kč
  Žákovský průkaz (papírová kartička) do 10 Kč**
  Ověření žákovského průkazu do 50 Kč**

Od 1. 1. 2017 není k vyřízení předplatní jízdenky IDS JMK potřeba 
Žákovský průkaz. Žákovský průkaz je i nadále potřeba předložit 
k univerzální jízdence zlevněné.

**Ceny se liší podle jednotlivých dopravců 

Ověření 
žákovského průkazu

Na tiskopis průkazu koupený
předem vyplňte: 
Jméno, příjmení, datum narození, v kolonce 
„Z” místo trvalého pobytu nebo internátu, 
včetně příslušného okresu uvedeného 
v závorce. V kolonce „DO” uvedete místo 
školy/internátu. Název a místo sídla školy, 
údaj o trvání školního roku a dny v týdnu, 
kdy probíhá výuka, vám potvrdí škola (razítko, podpis). 

Při ověření předložte průkazkovou fotografii a občanský průkaz
Pokud je místo bydliště odlišné od místa bydliště uvedeného  
v OP, pak je nutné doložit potvrzení o přidělení místa na kolejích nebo 
jiným způsobem doložit místo bydliště (např. nájemní smlouva).  Zahraniční 
studenti předkládají pas. Děti do 15 let předkládají rodný list. 
Poplatek za ověření žákovského průkazu se pohybuje nejčastěji 
od 30 do 50 Kč. Cena se liší podle jednotlivých dopravců.

Nejčastější dotazy

Jakou fotografii potřebuji?
Na průkazku je nejvhodnější průkazová fotografie velikosti 3,5 x 4,5cm.  
Fotografii si lze vytisknout také na domácí tiskárně. Fotografie musí 
zobrazovat aktuální podobu uživatele jízdenky .

Jaké jízdenky si mohu zakoupit?
Studenti si mohou zakoupit měsíční, čtvrtletní nebo roční variantu.

Platí předplatní jízdenky také o prázdninách?
Ano, všechny předplatní jízdenky platí i během prázdnin, sobot, nedělí a 
státních svátků.

Jaký doklad totožnosti předložit?
Jako průkaz totožnosti je nutné předložit platný občanský průkaz, u cizinců 
cestovní pas.

Elektronické šalinkarty?
Pro brněnské zóny 100 + 101  je možné si od 1. 1. 2017 
zakoupit předplatní jízdenky v elektronické podobě. Jízdenky 
jsou napojeny na vaši bankovní kartu. 
Kupujte je přes e-shop www.brnopas.cz.

Mimo městské dopravy
Při výdeji průkazky pro tarifní 
zóny, z nichž aspoň jedna je 
jiná než 100, 101, 225, 235, 

370, 571, 575, 580, 675, 740, 
800 a 900

a

r

Kde zakoupíte
předplatní jízdenky? 

Železniční stanice Českých drah
U Českých drah můžete zakoupit kompletní sortiment 
předplatních jízdenek IDS JMK a vyřídit žákovský průkaz.

V Brně: Hlavní nádraží, Židenice, Královo Pole a Chrlice

Předprodeje Dopravního podniku města Brna
U DPMB můžete zakoupit kompletní sortiment předplatních 
jízdenek (mimo úsekové a dvoúsekové jízdenky) a vyřídit 
žákovský průkaz. Možnost platby platební kartou.

Předprodeje DPMB Po - Pá So

Novobranská 6:00 - 19:00 8:00 - 15:30

Bystrc,  Zoo 7:00 - 18:00 -

Královo Pole, Purkyňova menza VUT 7:00 - 18:00 -

Královo Pole-nádraží 7:00 - 18:00 -

Mendlovo náměstí 7:00 - 18:00 -

Pisárky 7:00 - 17:00 -

Stará osada 7:00 - 18:00 -

Autobusová nádraží - omezený sortiment
U autobusových dopravců můžete zakoupit úsekové jízdenky 
a předplatní jízdenky pro 2, 3 a 4 zóny a vyřídit žákovský 
průkaz. Neprodávají se jízdenky pro zóny 100 a 101 současně.

Předprodeje regionálních dopravců v JMK dopravce

Břeclav Sady 28. října BORS Břeclav
Blansko autobusové nádraží ČAD Blansko
Boskovice autobusové nádraží VYDOS BUS
Bílovice nad Sv. v tabáku na železniční stanici BDS-BUS
Hodonín autobusové nádraží ČSAD Hodonín
Kyjov autobusové nádraží ČSAD Kyjov bus
Kunštát Informační centrum TIC na náměstí ZDAR
Mikulov ul. Jiráskova 2 BORS Břeclav
Hustopeče autobusové nádraží BORS Břeclav
Slavkov u Brna autobusové nádraží VYDOS BUS
Tišnov autobusové nádraží (v budově ČD) ČSAD Tišnov
Vyškov autobusové nádraží VYDOS BUS
Znojmo Rudoleckého 25 ZDS Psota
Znojmo Milady Horákové 10 BDS-BUS

Česká pošta (mimobrněnské pobočky)
Mimobrněnské pošty - omezený sortiment předplatních 
kupónů, neověřují žákovské průkazy. Na poštách můžete 
zakoupit měsíční úsekové jízdenky a předplatní jízdenky 
pro 2, 3 a 4 zóny. 

BUS
DOPRAVCI

Novinka


