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kdy zakoupíte
předplatní jízdenky
Vážení cestující,
od 1. 9. 2018 bude platit nový Tarif IDS JMK.
Předplatní jízdenky pro děti a studenty můžete zakoupit:
Na předprodejích DPMB od poloviny příštího týdne.
U autobusových dopravců od poloviny příštího týdne.
Na mimobrněnských poštách od poloviny příštího týdne.
U Českých drah od 1. září.
Více o cestování dětí a studentů na
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2018studenti.pdf
Více o cestování seniorů na
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2018seniori.pdf

přeprava pejsků, zavazadel, koloběžek,
jízdních kol a dalšího vybavení

Slevový
program ids jmk

Nové ceny jízdenek za přepravu spoluzavazadel
a zvířat od 1. 9. 2018

Cyklo Klub
Kučera Znojmo

Mění se také ceny jízdenek za přepravu zavazadel, koloběžek a pejsků. I nadále je přeprava
zvířat, spoluzavazadel, kol, koloběžek s předplatní jízdenkou na 2 a více dní pro zóny 100+101
v těchto zónách na všech linkách IDS JMK zdarma.
Zdarma se přepravují:
Zavazadla do velikosti 30 x 50 x 20 cm.
Nákupní taška na kolečkách.
Malá zvířata ve schráně s nepropustným dnem (pejsci, kočky,...)
Malá dětská koloběžka, jeden pár lyží, snowboard, saně, boby.
Cestující ZTP a ZTP/P mohou přepravovat vodicího psa a další
kompenzační pomůcky.

Sleva na půjčení kola ve výši 10/15 % se
poskytuje následovně:
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Nově koupíte i jednodenní všezónovou jízdenku za 47 Kč nebo
jednodenní bez Brna za 37 Kč třeba pro vašeho pejska
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Za jízdenky základní se přepravují:
Jízdní kola

http://www.cykloklubkucera.cz
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Pro přepravu kola lze zakoupit jednodenní jízdenku za 70 Kč.

i

10 % na jednodenní půjčovné pro jízdní
kolo na 1 den s platnou jízdenkou
15 % na půjčení více kol na jeden či více
dní nebo na půjčení jednoho kola na více
dní s platnou jízdenkou.

Za jízdenky Zlevněné A se přepravují:
Zavazadla do velikosti 80 x 60 x 50 cm / 100 x 80 x 5 cm / válec o
délce 150 cm a průměru 5 cm.
Pejsci s nasazeným náhubkem.
Velké koloběžky pro dospělé.

Cyklo Klub Kučera Znojmo v rámci
Slevového programu IDS JMK poskytne
osobám,
které
se
prokáží
platnou
jednorázovou nebo předplatní jízdenkou
IDS JMK, slevu na jednorázové půjčení kola.

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Nepřetržitě od 24. 8. 2018 od 22:30 hodin do 26. 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)

24. 8. (22:30) - 26. 8. 2018
S8, 555

POZOR: Výluka se bude opakovat také o dalších víkendech.
Ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 8:30 do 18:50 hodin budou vlaky linky S21 v úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice
– Velké Opatovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Platí běžný jízdní řád.

Výluka vlaků
Skalice nad svitavou Velké Opatovice

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)
Knínice u Boskovic – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Knínice, U Nádraží“)
Šebetov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Šebetov“
Cetkovice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel. st.“
Velké Opatovice – u nádražní budovy

30. 8. 2018
S21

Od 29. srpna 2018 bude z důvodu stavebních prací probíhat výluka v Kravsku na Znojemsku.

výluka kravsko

Linka 805 bude rozdělena na 2 provozní části. Spoje z Oblekovic budou ukončeny v Příměticích. Zavedeny
budou zvláštní spoje v trase Kravsko, závod rozc. – Plenkovice, Jednota – Přímětice, hřbitov – Kravsko, u hřbitova.

od 29. 8. 2018

Linka 815 spoje 106, 107 a 109 pojedou mezi zastávkami Kravsko, u hřbitova a Kravsko, škola obousměrně
odklonem po zpevněné polní cestě vedené jižně od okraje obce Kravsko.

více linek

Linka 815 spoje 45, 307, 315 a 401 pojedou od zastávky Znojmo, nám. Svobody lázně odklonem ulicemi
Přímětická, Únanovská, K Suchopádu, Na Návsi a Plenkovická a po silnici III/40831 do zastávky Plenkovice,
Jednota. Zde se otočí blokovou smyčkou a pojedou zpět po silnici III/40831 a po silnicích II/408 a I/38 do
zastávky Znojmo, Kasárna. Dále po pravidelné trase do zastávky Kravsko, u hřbitova. Mezi zastávkami
Kravsko, u hřbitova a Kravsko, škola pojede po zpevněné polní cestě vedené jižně od okraje obce Kravsko.
Na odklonové trase obslouží zastávku Znojmo, Přímětická Resslova.
Linka 815 spoje 304, 308 a 402 pojedou mezi zastávkami Kravsko, škola a Kravsko, u hřbitova po zpevněné
polní cestě vedené jižně od okraje obce Kravsko. Dále po pravidelné trase do zastávky Znojmo, Kasárna
a po silnicích I/38, II/408 a III/40831 do zastávky Plenkovice, Jednota. Zde se otočí blokovou smyčkou a
pojedou zpět po silnici III/40831 a ulicemi Plenkovická, Na Návci, K Suchopádu, Únanovská a Přímětická do
zastávky Znojmo, nám. Svobody lázně. Na odklonové trase obslouží zastávku Znojmo, Přímětická Resslova.
Změna zastávek:
Znojmo, Pražská Policie ČR – pro spoje 45, 304, 307, 308, 315, 401 a 402 linky 815 nahrazena zastávkou
Znojmo, Přímětická Resslova
Kravsko, u hřbitova – je přesunuta do prostoru provizorní točny na okraji obce Kravsko
Kravsko, škola – je přesunuta k vyústění zpevněné polní cesty na okraji obce Kravsko
Neobsluhované zastávky:
Kravsko, u kovárny a Kravsko, závod rozc. linkou 815
Dochází k aktualizaci výluky v Oleksovicích od neděle 26. 8. 2018.
Linka 810: veškeré 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 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.

výluka Oleksovice
od 26. 8. 2018
810

Linka 810: 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.
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Změna zastávek: oba označníky zastávky Oleksovice, u potoka – přeložení na objízdnou trasu k domu č.p.
102 v Oleksovicích
Tiskové chyby vyhrazeny
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Z důvodu opravy povrchu komunikace nebude od 6:15 hod. v sobotu 25. srpna 2018 do ukončení prací
(předpoklad v 4:30 hod. v neděli 26. srpna 2018) možná jízda veškeré dopravy ulicí Tuřanskou.

Výluka v tuřanech

Regionální autobusová linka 109 pojede mezi zastávkami ÚAN Zvonařka – Hanácká obousměrným
odklonem. Vynechá zastávky Ivanovické náměstí, Ráječek a Komárov, zastávku Hanácká směr Klobouky u
Brna / Hodonín obslouží v přeložené poloze na ulici Hanácké (zastávka linek MD).

25. 8. 2018
109

omezení obsluhy
zastávky Židlochovice,
škola
od 25. 8., 6:00 - 26. 8., 4:00

Od soboty 25. 8. od 6:00 hodin do neděle 26. 8. 2018 do 4:00 hodin pojedou autobusové linky linky 521 a 522
mezi zastávkami Židlochovice, aut. st. a Hrušovany u Brna, ObÚ obousměrně odklonem po silnicích II/425 –
III/41618 přes Vojkovice.
Autobusy ve směru Hrušovany u Brna – Židlochovice neobslouží zastávku „Židlochovice, škola“.

521, 522
Od pondělí 27. 8. 2018 do středy 5. září 2018 bude zastávka Velké Hostěrádky, obecní úřad přesunuta
přibližně o 200 metrů ve směru na Dambořice.

přesun zastávky Velké
hostěrádky, obecní
úřad
od 27. 8. do 5. 9. 2018

Nově až do 2. 9. 2018 linka 256 pojede mezi zastávkami Skalice nad Svitavou, žel. st. a Sebranice, ALPS/
Sebranice, Vaculka obousměrně odklonem bez mezizastávek po silnici III/37428 (směr Černá Hora) a dále
po I/43 směr Sebranice.

prodloužení výluky na
lince 256
do 2. 9. 2018

Neobsloužené zastávky: Skalice nad Svitavou, ACHP

256

Přesun zastávky Slavkov u Brna, poliklinika do ulice Husovy potrvá až do 30. 9. 2018.

prodloužení výluky
ve Slavkově u Brna
do 30. 9. 2018
více linek

aktuality a změny v dopravě
Městská doprava v Brně
Z důvodu opravy povrchu komunikace nebude od 6:15 hod. v sobotu 25. srpna 2018 do ukončení prací
(předpoklad v 4:30 hod. v neděli 26. srpna 2018) možná jízda veškeré dopravy ulicí Tuřanskou.
Linky 40 a N95 pojedou mezi zastávkami Popelova – Hanácká / Revoluční obousměrným odklonem po
trase linky 48. Vynechají zastávky Glocova, Ivanovické náměstí a ve směru z centra i zastávku Revoluční. Na
odklonové trase obslouží všechny zastávky linky 48.

Výluka v tuřanech
25. 8. 2018
40, n95

Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek v sobotu 25. srpna 2018
do ukončení prací (předpoklad ukončením provozu denních linek v neděli 26. srpna 2018) vyloučen provoz
veškeré dopravy v další části křižovatky ulic Řípská a Tuřanka a dojde navíc k odklonu linky 31.

Výluka řípská x
Tuřanka

Linka 31 pojede mezi zastávkami Vlárská – Přemyslovo náměstí (přeložená zastávka) obousměrným
odklonem. Vynechá zastávky Brněnky, Řípská a Křehlíkova, zastávku Přemyslovo náměstí obslouží v obou
směrech v přeložené poloze (na ulici Přemyslovo náměstí, poblíž kaple svatého Floriána). Na odklonové
trase obslouží pouze zastávku Langrova.

25. - 26. 8. 2018
31
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Tiskové chyby vyhrazeny
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školní/akademický rok

2018/2019

Slevy pro

I
T
N
E
D
STU
!
r
o
z
po

děti a studenty
K vyřízení předplatní jízdenky IDS JMK budete potřebovat:
Děti
6 - 15 let

Mláděž
15 - 18 let

Průkazkovou
fotografii

Studenti
18 - 26 let

Studenti
18 - 26 let

kupóny pro BRNO
(100+101) + případné
další zóny

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

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. 2018.

Průkaz ISIC nebo
žákovský průkaz

U nevysokoškolských
studentů potvrzení
o studiu.
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Od 1.září
září
Od
cestujeme
cestujeme
levněji
levněji
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Pozvánky na zajímavé akce
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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Pozvánky na zajímavé akce

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