INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PŘEPRAVA ZAVAZADEL
A DALŠÍHO VYBAVENÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE

VOZÍK PRO INVALIDY

V IDS JMK můžete přepravovat zavazadla, malá živá zvířata, sportovní
vybavení, kola a koloběžky. Přepravovat se nesmí nebezpečné
předměty.

Bezplatně se přepravuje také vozík pro invalidy, pokud s ním cestuje
držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

RUČNÍ ZAVAZADLA

Při přepravě vlakem ČD platí SPPO ČD.

V IDS JMK se bezplatně přepravují ruční zavazadla, kterými jsou
drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru:
20 x 30 x 50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x
5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm
a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit
pod sedadlo.
Za Zlevněnou jednorázovou jízdenku A se v IDS JMK přepravují
spoluzavazadla - předměty větší než ruční zavazadlo, jejichž rozměry
nepřesáhnou u kvádru 50 × 60 × 80 cm, u desky 100 × 150 × 5 cm a
válce průměr 20 cm a délku 300 cm. Hmotnost spoluzavazadel,
s výjimkou vozíku pro invalidy, nesmí přesáhnout 50 kg.
Předměty větších rozměrů nebo hmotnosti se nepřepravují.
Při přepravě vlakem ČD platí SPPO ČD.

Zavazadlo umístěte
prosím tak, aby
nepřekáželo ostatním
cestujícím

KOLOBĚŽKY DO 80 CM, KOČÁRKY, LYŽE,
BOBY, SÁŇKY, SNOWBOARD

Děkujeme

V celém IDS JMK bezplatně přepravují:
koloběžky do 80 cm,
jeden pár lyží včetně lyžařských holí,
snowboard,
sáně,
boby,
kočárek pro spolucestující dítě,
jedna nákupní taška na kolečkách.
Při přepravě vlakem ČD platí SPPO ČD.

Prosíme

JÍZDNÍ KOLA A ELEKTROKOLA

přepravujte

V zónách 100 + 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s
provozním označením linek 1 až 99, ve vlacích a cyklobusech držitel
platné předplatní jízdenky na 2 a více dní pro tyto zóny může
spoluzavazadlo a jízdní kolo nebo elektrokolo přepravovat bezplatně.

zimní vybavení

Ve vlacích se kola a elektrokola přepravují celoročně.
V regionálních autobusech pouze na linkách a spojích
vyznačených v jízdních řádech symbolem kola .

zbavené sněhu

Více v webu www.idsjmk.cz a v letáku o cyklodopravě.

Děkujeme

VELKÉ KOLOBĚŽKY NAD 80 CM
Koloběžky s délkou přesahující 80 cm se přepravují jako klasické
spoluzavazadlo a platí se za ně jízdné Zlevněné A.

TIP

i

Od 1. září 2018 lze zakoupit i celodenní všezónovou jízdenku pro vašeho pejska za 47 Kč.
Jízdenka platí 24 hodin od zakoupení nebo označení.
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