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Změna tarifu IDS JMK
od 1. 9. 2018
Vážení cestující,
od 1. 9. 2018 bude platit nový Tarif IDS JMK, který se bude
týkat také všech městských doprav.
Mění se ceny jízdenek pro děti, studenty, cestující nad 65 let,
ZTP, za přepravu psů, koloběžek a velkých zavazadel.
Základní tabulku naleznete na straně 5 a další informace
postupně uveřejňujeme na našem webu www.idsjmk.cz.

Cestujeme
s pejskem

Slevový
program ids jmk

Nové ceny jízdenek
pro mazlíčky od 1. 9. 2018

Penzion Relax
Vranov nad Dyjí

jízdenky pro
cestující ZTP a ZTP/P
ZTP

Nové ceny jízdenek
od 1. 9. 2018
Od září 2018 budete v rámci IDS JMK
cestovat v regionu za ceny jízdenek
zlevněné A. Jízdenky budou nově přestupní.
Nadále zůstávají další dvě výhody roční jízdenka všezónová za 2400 Kč a
jednodenní všezónová 35 Kč.
Bezplatně se přepravuje i invalidní vozík,
vodicí pes a případné další kompenzační
pomůcky.
Bezplatné cestování v městech s městskou
dopravou se nemění.
Přejeme Vám šťastnou cestu.

Od září 2018 bude Váš pejsek cestoval
levněji.
V IDS JMK se za pejska bude platit zlevněné
jízdné z kategorie zlevněná A nebo můžete
zakoupit jednodenní jízdenku za 47 Kč
s Brnem nebo jednodenní bez Brna za 37 Kč.
V zónách 100+101 (Brno) s majitelem
předplatní jízdenky na 2 a více dní pro tyto
zóny cestuje pejsek zdarma.
Vašeho pejska přepravujte prosím vždy s
nasazeným náhubkem nebo v uzavřené
schráně s nepropustným dnem.

Penzion Relax v rámci Slevového programu
IDS JMK poskytne osobám, které se
prokáží platnou jednorázovou nebo
předplatní jízdenkou IDS JMK, slevu 25 % na
jednorázové půjčení kola.
Informace o partnerovi - Pension Relax
Příjemné
ubytování
ve
vybavených
apartmánech a studiích s kuchyňkami
s možností vlastního vaření a pěkným
výhledem na Vranovský zámek. Poloha
Penzionu Relax v romantickém údolí u řeky
Dyje pod Vranovským zámkem, na vstupní
trase do NP Podyjí.

„cestuji
se zlevněnou
kategorie A“
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od pondělí 20. 8. do neděle 23. 9. 2018 bude z důvodu opravy silnice mezi Dubňany a Mutěnicemi upraven
provoz linek 159 a 663 následujícím způsobem:

Výluka
Dubňany - Mutěnice

Linka 159 pojede v úseku Dubňany, obch. dům – Mutěnice, křižovatka obousměrně odklonem po silnicích
II/431 a II/380. Vybrané spoje budou ve směru od Dubňan ukončeny na zastávce „Dubňany, Jarohněvice“.

20. 8. - 23. 9. 2018

Spoje linek 159 a 663 jedoucích do Jarohněvic mají povolený vjezd do stavební uzávěry ve směru od centra
Dubňan do Jarohněvic a zpět.

159, 663

Změna zastávek: Zastávky „Mutěnice, drůbežárna“ a „Mutěnice, u mlýna“ budou bez obsluhy.
Nepřetržitě od 17. 8. 2018 od 22:30 hodin do 19. 8. 2018 bude probíhat další výluka na lince S8 v úseku
Valtice – Novosedly.

Výluka
Valtice - Novosedly

Vlaky na lince S8 budou ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy, které pojedou po
třech odlišných linkách:
Linka A: Břeclav – Mikulov na Moravě – Březí – Dobré Pole – Novosedly a zpět.
Linka B: Břeclav – Boří les – Valtice město – Valtice – Sedlec u Mikulova – Mikulov na Moravě a zpět.
Linka S: Břeclav – Boří les – Valtice – Valtice město – Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravě a zpět.
Některé vlaky jedou v odlišné časové poloze oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Po dobu výluky dochází k
rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.st. (linek S8 a 555)

17. 8. (22:30) - 19. 8. 2018
S8, 555

POZOR: Výluka se bude opakovat také o dalších víkendech.

Od 17. 8. 2018 17:00 hodin do 19. 8. 2018 23:59 hodin bude omezen průjezd Jevíčkem v oblasti náměstí.

omezení v jevíčku
na náměstí

Linka 251 bude začínající/končící v zastávce Jevíčko, středisko ČSAD.
Linka 290 pojede obousměrně odklonem ze zastávky Jevíčko, uhelné sklady na dočasnou konečnou
zastávku Jevíčko, středisko ČSAD odklonem ulicemi Okružní II a Brněnská.
Linka 291, spoj 35 pojede ze zastávky Jevíčko, středisko ČSAD v čase 22:34 do zastávky Jevíčko, uhelné
sklady odklonem ulicemi Brněnská a Okružní. Spoj vynechá zastávku Jevíčko, náměstí.

17. 8. - 19. 8. 2018
251, 290 a 291

Změna zastávek: Jevíčko, náměstí – zastávka bez obsluhy (náhradou obsloužena zastávka Jevíčko,
středisko, ČSAD)
V sobota 18. 8. 2018 se v Blansku konají běžecké závody, proto dojde k úpravě tras vybraných linek IDS JMK
od 4:30 do 22:00 hodin.

Omezení dopravy
v Blansku
běžecké závody

Linky 221 až 223 pojedou po celý den ze směrů Zborovce/Sever ulicemi Mlýnská, Poříčí, Smetanova.
Vynechané zastávky jsou Náměstí Republiky a Náměstí Svobody. Náhradní zastavení za náměstí Republiky
bude na přeložené zastávce u Café Bergman v ulici Smetanova.

18. 8. 2018

Linka 226 spoje 255 a 256 jsou bez náhrady zrušeny. Spoje 306 a 312 pojedou odklonem ulicemi Mlýnská a
Poříčí, vynechají zastávky Náměstí Republiky a Náměstí Svobody.

více linek

Linky 231 až 233, 235 autobusům bude umožněn průjezd po pravidelné trase dle pokynů pořadatelů na
místě. Lze očekávat drobné zdržení.
Linka 234 pojede ve směru Blansko, aut. st. odklonem přes ulice Mlýnská a Poříčí. Spoje vynechají zastávku
Blansko, nám. Republiky
Neobsloužené zastávky:
Náměstí Republiky a Náměstí Svobody. Náhradní zastávka u Café Bergman.
Skalní Mlýn, Přehrada, DSB slévárna v čase 17:30 – 20:30.
Od pátku 17. 8. 2018 do neděle 19. 8. 2018 všechny spoje linky 104 budou vynechávat zastávku Laa an
der Thaya,Stadtplatz. Místo toho budou obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která se
nachází na hlavní silnici B45 směrem k vlakovému nádraží. Zastávka je z centra vzdálena asi 400 metrů!

Laa an der thaya
cibulové slavnosti
zastávka Stadtplatz
bez obsluhy

Umístění přesunuté zastávky
Neobsluhované zastávky: Laa an der Thaya, Stadtplatz
Změna zastávek: přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa an der Thaya,
Staatsbahnstraße.

17. - 19. 8. 2018

Výluka na linkách 277 a 291 je ukončena již 17. 8. 2018. Nové jízdní řády platí od 20. 8. 2018.

ukončení výluky v
horním štěpáňově
20. 8.
277, 291
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od pondělí 20. 08. do úterý 21. 08. 2018 pouze spoj 191 jinky 911 pojede mezi zastávkami Petrov a Strážnice,
aut. st. jednosměrně odklonem po silnici I/55 mimo ulici Na Kamenčí ve Strážnici. Vynechá tak zastávku
„Strážnice, škola“. Náhradou zastaví v zastávce „Strážnice, Skalická brána“.

změna trasy spoje 191
na lince 911
20. - 21. 8. 2018

Ostatní spoje jedou podle běžného JŘ.

911 (pouze spoj 191)

Ve dnech 21. až 24. 8. 2018 budou probíhat výluky na vlakové lince S52:

Výluky na lince S52

Vlaky linky S52 budou v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy 21. a 22. 8. 2018 vždy
od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
Mutěnice zastávka – u nádraží, na ulici Vinařská
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

21. - 24. 8. 2018
S52

Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Mutěnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy
23. a 24. 8. 2018 vždy od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Ve dnech 21. až 24. 8. 2018 budou probíhat výluky na vlakové lince S52:

Výluka na lince S52

Vlaky linky S52 budou v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy 21. a 22. 8. 2018 vždy
od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
Mutěnice zastávka – u nádraží, na ulici Vinařská
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

21. - 24. 8. 2018
S52

Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Mutěnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy
23. a 24. 8. 2018 vždy od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Od 26. 8. 2018 do 15. 11. 2018 bude probíhat výluka v Oleksovicích na lince 810 z důvodu stavebních prací.

Výluka na lince 810

Všechny spoje vyjma spojů 45, 47, 48, 73 a 72 pojedou obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice,
host. a Oleksovice, host. po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 –
křižovatka silnic III/41313 x

od 26. 8. 2018
810

III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující
obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice (komunikace kolem sadů) – sil. III/41311 –
zast. Oleksovice, host.
Z Oleksovic už budou pokračovat dále po své pravidelné trase směr Miroslav. Při cestě z Miroslavi do Znojma
pojedou spoje v opačném pořadí.
Spoje budou zcela vynechávat obec Vítonice a zast. Oleksovice, u potoka.
Pouze spoje 45, 47 a 48 pojedou mezi zastávkami Vítonice a Oleksovice, host. obousměrně odklonem po
objízdné trase: zastávka Vítonice – silnice III/41311 – místní zemědělská komunikace spojující sil. III/41311 a
obec Stošíkovice na Louce – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce
Stošíkovice na Louce a Oleksovice (komunikace kolem sadů) – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, host. Z
Oleksovic už budou pokračovat dále po své pravidelné trase směr Miroslav. Při cestě z Miroslavi do Znojma
pojedou spoje v opačném pořadí. Spoje tak budou vynechávat zast. Oleksovice, u potoka.
Neobsluhované zastávky: Oleksovice, u potoka – bez obsluhy
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aktuality a změny v dopravě
Městská doprava v Brně
Vzhledem k poklesu vodní hladiny jsou od pondělí 13. srpna 2018 všechny spoje ukončeny v přístavišti Hradu
Veveří. Následující přístaviště: Mečkov, Skály a Veverská Bítýška jsou bez obsluhy. Z bezpečnostních důvodů
nelze také zajistit obsluhu přístaviště U kotvy.

Omezení v lodní dopravě
do odvolání

Současně také platí následující omezení: od pátku 20. července 2018 nelze garantovat bezbariérový nástup
do lodí a výstup z lodí na žádném z přístavišť lodní dopravy.

Loď

V sobotu 18. 8. 2018 od 6:00 přibližně do 23:00 hodin bude zastávka Lesní v Brně pro linky 25, 26 a N95 mimo
provoz. Náhradou lze využít blízkou zastávku Kluchova.

Zastávka lesní
bez obsluhy

Omlouváme se za komplikace.

18. 8. (6:00-23:00)
25, 26, N95

Již se blíží...
Dovoluji si Vás pozvat jménem
Jihomoravského kraje a všech partnerů
na tradiční krajské dožínky, které se uskuteční
v sobotu 1. září 2018 v Boskovicích.
Dožínkový průvod se slavnostním zahájením
je naplánovaný od 14.00 do 15.30 hodin.
Sraz pozvaných hostů je od 13.00
v budově MěÚ Boskovice.
Těším se na setkání s Vámi!
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

i

WWW

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

pozvánka platí pro dvě osoby • R.S.V.P. RNDr. Iveta Macurová, e-mail: macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

4

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Základní Přehled změn

děti, studenti, senioři a ZTP
Věk
cestujícího

Děti
Mládež

Jednorázové jízdenky
Cesta zahrnující jízdu
linkou 1 až 99 po Brně

Zdarma,
jízdenka není nutná

do 6 let

Jízdenky
„Zlevněné A“

06 - 10 let

S bezplatnou roční předplatní jízdenkou
v Brně v zónách 100 + 101 bezplatně.
V Hodoníně bezplatně.

Jízdenky
„Zlevněné A“

10 - 15 let

Studenti
Senioři

Cesta NEzahrnující jízdu
linkou 1 až 99 po Brně

15 - 18 let

Jízdenky
„Zlevněné B“

Jízdenky
„Zlevněné A“

18 - 26 let

Jízdenky
„Zlevněné B“

Jízdenky
„Zlevněné A“

Jízdenky
„Základní“

do 65 let

Jízdenky
„Zlevněné B“

65 - 70 let

nad 70 let

Cesta NEzahrnující jízdu
linkou 1 až 99 po Brně

Zdarma,
jízdenka není nutná
Předplatní
„Děti 6 až 15 let“

Předplatní
„Děti 6 až 18 let“

S bezplatnou roční předplatní jízdenkou
v Brně v zónách 100 + 101 bezplatně.
V Hodoníně bezplatně.

Předplatní
„Děti 6 až 15 let“

Předplatní
„Děti 6 až 18 let“

Předplatní
„Děti 15 až 18 let“

Předplatní
„Děti 6 až 18 let“

Předplatní
„Studenti do 26 let“

Jízdenky
„Zlevněné A“

Předplatní
„Osoby 65 až 70 let“

Předplatní
„Osoby nad 65 let“

Jízdenky
„Zlevněné A“

Předplatní
„Osoby nad 65 let“

s bezplatnou roční předplatní jízdenkou
v Brně v zónách 100 + 101 bezplatně.

S bezplatnou roční předplatní jízdenkou
v Brně v zónách 100 + 101 bezplatně.

S průkazkou IDS JMK bezplatně ve městech
S průkazkou IDS JMK bezplatně ve městech
Adamov, Blansko, Břeclav, Bystřice nad Pernštejnem, Adamov, Blansko, Břeclav, Bystřice nad Pernštejnem,
Hodonín, Kyjov, Mikulov, Vyškov, Znojmo.
Hodonín, Kyjov, Mikulov, Vyškov, Znojmo.

Důchodci do 65 let
se zvláštním ročním
kupónem

Jízdenky
„Zlevněné A“

pro cestu po Brně

Důchodci 65 - 70 let

Jízdenky
„Základní“

se zvláštním ročním
kupónem

Jízdenky
„Zlevněné A“

Držitelé průkazů
ZTP a ZTP/P

Jízdenky
„Zlevněné A“

Co potřebuji pro slevu
na jednorázovém jízdném
po 1. září 2018?

Cesta zahrnující jízdu
linkou 1 až 99 po Brně

Předplatní
„Důchodci do 65 let“

S roční předplatní jízdenkou za 1237 Kč
cestování po celém kraji.
(jízdenka platí v pracovní dny od 8:00 hodin,
v nepracovní dny celodenně)

ZTP ZTP/P

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

S roční předplatní jízdenkou za 1237 Kč
cestování po celém kraji.
(jízdenka platí v pracovní dny od 8:00 hodin,
v nepracovní dny celodenně)

Předplatní
„Důchodci do 65 let“
Předplatní
„Osoby 65 až 70 let“

Předplatní
„Osoby nad 65 let“

S roční předplatní jízdenkou za 2400 Kč
cestování po celém kraji.

Děti do 10 let: nic nepotřebují.
Děti 10 až 15 let: mimo Brno nic nepotřebují, při cestě po Brně průkazka IDS JMK nebo jiný oficiální průkaz.
Děti 15 až 18 let: průkazka IDS JMK případně občanský průkaz nebo pas.
Studenti 18 až 26 let: ISIC karta nebo žákovský průkaz .
Senioři nad 65: průkazka IDS JMK případně občanský průkaz / pas, v Brně případně zvláštní roční kupón.
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Diogenes – dialog a generační soužití, z.s., pořádá

PROGRAM:
14:00–21:00 jarmark, výstavy, knihovna soutěže, občerstvení
15:00–16:00 četnická skupina z první republiky
16:00–16:30 prezentace spolku na plátně
16:30–17:30 posádková hudba AČR
17:30–18:00 prezentace spolku na plátně
18:00–19:00 jazzová kapela Half–studenti Konzervatoře Brno
19:00–19:30 prezentace spolku na plátně
19:30–19:55 slavnostní přivítání s moderací
20:00–21:30 Sto let v rychlíku–putování časem v 6 obrazech
s Poutníkem a jeho průvodci. Komentář J. Lelek
21:30–22:00 předpokládaný konec festivalu
Spolupráce s:

Sponzoři
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CHARITA
VYŠKOV

i

Partneři

Knihovna
Karla Dvořáčka
Vyškov
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