integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Integrované novinky
... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...
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vyŘÍZENÍ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
PRO děti a mládež
Blíží se začátek školy a již nyní si můžete vyřídit výhodnou
předplatní jízdenku IDS JMK.
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st ra n a 5

Stručný přehled toho, co potřebujete k vyřízení předplatní
jízdenky IDS JMK naleznete na straně 4.
Přehled předprodejních míst IDS JMK naleznete na straně 5.
Kompletní informace o slevách pro děti, mládež a studenty
naleznete na https://www.idsjmk.cz/cenik/zakovske.pdf.

B OSKO FE ST
st ra n a 6

Šťastnou cestu v novém školním roce 2019/2020.

Kde koupíte předplatní jízdenky
IDS JMK

Slevový
program

S předplatní jízdenkou IDS JMK
vždy cestujete nejlevněji

Muzeum
Brněnska

Předplatní jízdenky IDS JMK zakoupíte na předprodejních místech:
Vlaková nádraží - koupíte kompletní sortiment jízdenek včetně
úsekových a dvouúsekových.
Předprodeje DPMB - koupíte předplatní jízdenky mimo úsekových a
dvouúsekových a jednorázové jízdenky do 5 zón.
Předprodeje autobusových dopravců - koupíte měsíční jízdenky
úsekové, dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny.
Pobočky České pošty/Pošta Partner - koupíte měsíční jízdenky úsekové,
dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny.
Přehled předprodejních míst naleznete na straně 5.
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Poskytovaná sleva:
Muzeum Brněnska poskytne slevu 50 % ze
základního vstupného při předložení platné
roční předplatní jízdenky; 10 % ze základního
vstupného při předložení platné předplatní
jízdenky na všech svých pobočkách.
Slevy platí na stálé expozice i aktuální
výstavy. Slevy se nedají kombinovat se
zlevněným vstupným ani s jinými slevovými
kartami a průkazy.
Více o muzeu na odkazu:
https://www.muzeumbrnenska.cz.
strana 5
www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx
https://www.muzeumbrnenska.cz

www.boskofest.cz
www.idsjmk.cz

Partnerem slevového programu IDS JMK
je Muzeum Brněnska poskytující slevu
na vstup. Muzeum spravuje následující
expozice: Podhorácké muzeum, Muzeum
ve Šlapanicích, Památník Mohyla míru,
Památník písemnictví na Moravě, Muzeum
v Ivančicích a Vila Löw-Beer v Brně.

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

TIP NA SOBOTU
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Ve středu 28. 8. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Platí výlukový jízdní řád.

Výluky na lince S52

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

27. - 29. 08. 2019
S52

Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Zaječí – Velké Pavlovice nahrazeny autobusy náhradní
dopravy ve dnech 27. 8. a 29. 8. 2019 vždy od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy ve vyloučeném úseku
vyloučena.
Od 24. 8. 2019 do 25. 8. 2019 bude omezen provoz linky 803 ve Znojmě.

Omezení na lince 803
ve Znojmě

Linka 803 pojede ve směru do Dobšic v úseku od přesunuté zastávky Pražská, Motorest po zastávku
Náměstí Svobody lázně odklonem ulicí Pražskou.
Spoje 314 a 452 linky 803 pojedou v úseku od přesunuté zastávky Pražská, Motorest po zastávku
Přímětická, rozc. k Městskému lesíku odklonem ulicemi Pražská a Přímětická.
Spoje 315 a 451 linky 803 pojedou v úseku mezi zastávkami Přímětická, rozc. k Městskému lesíku a
Náměstí Svobody lázně odklonem ulicí Přímětická. Na odklonové trase obslouží zastávky Přímětická,
Resslova a Přímětická, rest. BRISTOL.

24. - 25. 08. 2019
803

Neobsluhované zastávky:
Legionářská,
Gagarinova,
Pražská, BILLA spoji 315 a 451,
Pražská, Policie ČR spoji 315 a 451.
Změny zastávek:
Pražská, Motorest je nahrazena zastávkou Pražská, sídliště ve směru do Znojma.
Legionářská pro spoje 315 a 451 je nahrazena zastávkou Přímětická, Resslova.
Pražská, Policie ČR pro spoje 315 a 451 je nahrazena zastávkou Přímětická, rest. BRISTOL.
Od pondělí 26. 8. 2019 do neděle 15. 9. 2019 dojde z důvodu rekonstrukce kanalizace v Dědicích k
přesunu zastávky Vyškov, Dědice, nám. Svobody směr Rychtářov, kterou obsluhují linky 744, 750.

přesun zastávky
Vyškov, dědice, nám.
Svobody

Prosím, přejděte si na přesunutou zastávku, která se nachází cca 50 m vzad (před uzavřeným úsekem
komunikace).
Ke stejnému datu (tedy 26. 8. 2019) dochází k ukončení přesunu zastávky v opačném směru a jejímu
přesunu do své stálé polohy.

26. 08. - 15. 09. 2019
744, 750

Od 26. 8. 2019 do 30. 11. 2019 linka 710 pojede ve směru do Blažovic od zastávky Blažovice, pod
kostelem odklonem ulicemi Zbýšovská, U Dráhy a Nádražní k přesunuté zastávce Blažovice, hostinec.
Ve směru do Šlapanic pojede od přesunuté zastávky Blažovice, hostinec po ulici Nádražní, vlevo na ulici
Náves a dále po své trase.

Omezení na lince 710
v blažovicích
26. 08. - 30. 11. 2019

Změna zastávek:
Blažovice, hostinec je přesunuta na ulici Nádražní za křižovatku s ulicí Humna.

710

Od 24. 8. 2019 do 25. 8. 2019 pojede linka 814 mezi zastávkami Rozkoš, u kapličky – Slatina, ObÚ
odklonem po obousměrné objízdné trase: Rozkoš – silnice II/361 – Střelice – silnice III/4003 – Slatina.

Víkendová výluka
na lince 814

Autobusy linky 814 nebudou obsluhovat zastávku Rozkoš, Zátiší. V obci Rozkoš bude přeložena zastávka
Rozkoš, u kapličky, která bude dočasně umístěna do točny autobusů.

24. - 25. 08. 2019

Změna zastávek:
oba označníky zastávky Rozkoš, u kapličky – přeloženy do jedné zastávky do dočasné točny autobusů
linky 814

814

Neobsluhované zastávky:
Rozkoš, Zátiší – zcela bez obsluhy
www

www.idsjmk.cz
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

dlouhodobá železniční
Výluka na lince S51
02. 09. - 14. 12. 2019
S51

Vlaky linky S51 budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy
od 2. 9. do 14. 12. 2019. Platí výlukový jízdní řád.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště
č.10

V sobotu 31. 8. 2019 od 8:10 do 18:00 hodin bude probíhat výluka na lince S3 v její jižní části:

železniční Výluka
Brno - Vranovice

Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.

31. 08. 2019
S3

Vlaky linky S3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912, 4914, 4916 V Modřicích
není umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku
Hrušovany u Brna – Brno hl.n. nahrazeny. Náhradní doprava jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
Mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou cestující přepraveni mikrobusem.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru
Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou
vlaků R9/984, 982, 980, 978, 976, 972 a budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v
osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514
v Rajhradě a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je zajištěna pouze ve vybraných spojích náhradní dopravy
nákladním automobilem.
Zastávky náhradní dopravy budou uvedeny na www.idsjmk.cz.

Z důvodu opravy kolejí bude v sobotu 24. srpna 2019 od 7:30 nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad
v 12:00) dočasně přeložena zastávka Hlavní nádraží, 4. kolej.

Dočasné přeložení
zastávky hlavní
nádraží, 4.kolej

Linky 8, 10, 12 obslouží zastávku na 2. koleji.
Linky 40, 48, 50, 63 a E63 obslouží zastávku linky 61 směr Dolní nádraží (u smyčky trolejbusů).

24. 08. 2019 (07:30-12:00)

Zastávku Hlavní nádraží, 4. kolej nebude možné obsloužit!

8, 10, 12, 40, 48, 50, 63, E63
Dočasné přeložení zastávky Radlas

Přeložení zastávek
na linkách N94 a x11
v Brně

Bude přeložena od 6:00 v pondělí 26. srpna 2019 nepřetržitě do ukončení prací v úterý 27. srpna 2019
(předpoklad v 6:00) dočasně přeložena zastávka Radlas v obou směrech.
Zastávka Radlas bude v obou směrech dočasně přeložena na ulici Cejl, ke křižovatce s ulicí Radlas.

26. - 28. 08. 2019

Dočasné přeložení zastávky Tkalcovská

N94, x11

Bude přeložena od 6:00 v pondělí 26. srpna 2019 nepřetržitě do ukončení prací v úterý 27. srpna 2019
(předpoklad v 6:00) dočasně přeložena zastávka Tkalcovská (na ulici Tkalcovské) v obou směrech.
Zastávka Radlas bude v obou směrech dočasně přeložena na ulici Cejl, ke křižovatce s ulicí Tkalcovská.
Dočasné přeložení zastávky Bratislavská
Bude přeložena od 6:00 v úterý 27. srpna 2019 nepřetržitě do ukončení prací ve středu 28. srpna 2019
(předpoklad v 6:00) dočasně přeložena zastávka Bratislavská v obou směrech.
Zastávka Bratislavská bude v obou směrech dočasně přeložena na ulici Cejl, ke křižovatce s ulicí
Bratislavská.
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Co potřebujete k vyřízení

předplatní
jízdenky
Co potřebujete k vyřízení
pro děti, mláděž a studenty

Děti

Mládež

Studenti

Studenti

6 - 15 let

15 - 18 let

18 - 26 let

18 - 26 let

kupóny pro cestování
pouze po BRNĚ
zóny 100+101

kupóny pro cestování
jen v REGIONU
mimobrněnské zóny

kupóny pro cestování
po BRNĚ + REGIONU

kupóny pro cestování
do / z brna bez
možnosti využití linek
1-99 pro jízdu po BRNĚ

všechny kupóny
pro cestování jak po
regionu tak po Brně

všechny kupóny
pro cestování jak po
regionu tak po Brně

zóny 100+101+ další zóny
průkazkovou
fotografii

průkazkovou
fotografii

průkazkovou
fotografii

průkazkovou
fotografii

rodný list nebo
jiný oficiální doklad

občanský průkaz
nebo pas

občanský průkaz
nebo pas

občanský průkaz
nebo pas

30 Kč
na průkazku

30 Kč
na průkazku

30 Kč
na průkazku

30 Kč
na průkazku

finanční částku
na předplatní kupón

finanční částku
na předplatní kupón

finanční částku
na předplatní kupón

finanční částku
na předplatní kupón

průkaz ISIC vydaný
nebo prolongovaný
po 15. 8. 2019

průkaz ISIC nebo
žákovský průkaz
U nevysokoškolských
studentů potvrzení
o studiu

Cestujeme
levněji
s IDS JMK

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

U nevysokoškolských
studentů potvrzení
o studiu

www.fb.com/idsjmk.cz

4

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Kde vyřídíte
předplatní jízdenku
Předplatní jízdenky IDS JMK zakoupíte na předprodejních místech:
Vlaková nádraží - koupíte kompletní sortiment jízdenek včetně úsekových a dvouúsekových.

všechny

Předprodeje DPMB - koupíte předplatní jízdenky mimo úsekových a dvouúsekových a jednorázové jízdenky do 5 zón.

zónové

Předprodeje autobusových dopravců - koupíte měsíční jízdenky úsekové, dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny.

Max 4 zóny

Pobočky České pošty/Pošta Partner - koupíte měsíční jízdenky úsekové, dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny.

Umístění
předprodejního místa

Město

Sortiment
jízdenek

Dopravce

Max 4 zóny

ú
ú

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

5:00 - 22:40 5:00 -22:40 5:00 -22:40 5:00 -22:40 5:00 -22:40 5:00 -22:40 5:00 -22:40

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
Blansko

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

-

-

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

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

-

-

Pohořelice

tabák naproti terminálu

Max 4 zóny

ú

ZDS Psota

Mikulov

ul. Jiráskova 2

Max 4 zóny

ú

BORS Břeclav

-

-

Mikulov

K Vápence 609, Hotel Maroli

Max 4 zóny

ú

ČSAD Hodonín

dle otevírací doby stánku

Mor.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 (vl. 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 n/D

na náměstí ve stánku

Max 4 zóny

ú

ZDS Psota

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 28

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

-

-

Znojmo

Milady Horákové 12

Max 4 zóny

ú

BDS-BUS

-

-

dle otevírací doby stánku

dle otevírací doby stánku
7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-15:30 7:30-14:30 7:30-14:30

dle otevírací doby stánku

7:30-16:00

7:30-16:00

7:30-16:00

7:30-16:00

7:30-16:00

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.
* Jízdenky je možné zakoupit také ve stanici Brno dolní nádraží pravděpodobně do 31. 12. 2019 vždy v době 00:00–00:55 a 3:55 - 23:59.
www

www.idsjmk.cz
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Pozvánky
Do boskovic
s ids jmk
Na festival BOSKOFEST se pohodlně z Brna dopravíte vlaky a
autobusy IDS JMK.
Spojení z Brna
Vyjeďte z Hlavního nádraží linkou S2 nebo R19 a ve Skalici
nad Svitavou přestupte na navazující vlak linky S21 nebo
autobusy. Využijte vyhledávač na www.idsjmk.cz.

Jedna jízdenka
rychle

Pohodlně

Ceny jízdenek pro jednu cestu Brno - Boskovice

Brno - Boskovice
Kategorie
cestujícího

dospělý

bez předplatní
jízdenky pro zóny
100+101
počet
cena
zón
7 zón

56 Kč

s předplatní
jízdenkou pro zóny
100+101
počet
cena
zón
5 zón

42 Kč

cestující 65+

7 zón

14 Kč*

5 zón

10 Kč

student do 26

7 zón

14 Kč*

5 zón

10 Kč

* Ceny uvedené v tabulce platí při nevyužití městských linek
1 - 99 po Brně. Slevu je třeba doložit dle Tarifu IDS JMK.

Tiskové chyby vyhrazeny

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

6

