integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Integrované novinky
... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...

Nová verze mobilní apky
IDS JMK poseidon
V sobotu začínají platit nové ceny jízdného IDS JMK.
Abychom Vám zjednodušili koupi jízdenky, připravili
jsme novou verzi naší informační a prodejní aplikace IDS
JMK POSEIDON, která umí prodat všechny jednorázové a
jednodenní jízdenky IDS JMK.

29/2018
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+ Jízdenky jsou s aplikací i mírně levnější.
+ Aplikace sama v závislosti na předem nastavené slevové

skupině (děti, studenti, občané nad 65 let) zobrazí ceny
jízdného podle použitého druhu dopravy.
+ Nová verze označená číslem 4.1 bude zveřejněna od soboty.
+ Aktualizace proběhne automaticky u většiny uživatelů.
+ Dostupné verze pro Android i pro iPhone.

načti a stahuj zdarma

Jednorázové jízdenky zlevněné IDS JMK
kde a jaké zakoupíte?

A

B

B

A

Avaiable on the

Android app on

App Store

Google play

A

B

Kde můžete zakoupit jednorázové jízdenky zlevněné
pro děti, studenty, ZTP, přepravu pejsků a zavazadel
V souvislosti se změnou Tarifu IDS JMK můžete zakoupit také nové varianty jednorázových
jízdenek zlevněných a jízdenku univerzální.
TIP: Jízdenky koupíte výhodně v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Jízdenky ZLEVNĚNÉ A koupíte:
Na pokladnách Českých drah.
U řidičů v regionálních autobusech a linkách vyjíždějících mimo Brno.
Předprodeje DPMB.
V jízdenkových automatech DPMB (omezený sortiment).
Jízdenky ZLEVNĚNÉ B koupíte:

Slevový
program ids jmk

Technické muzeum
v Brně + další expozice
Do slevového programu IDS JMK je
zapojeno Technické muzeum v Brně a
všechny jeho expozice.
TMB poskytne slevu ve výši 20 % ze základního
vstupného
při
předložení
jednodenní,
měsíční, čtvrtletní, roční předplatní jízdenky v
expozicích:
Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech
nad Sázavou , Stará huť u Adamova, Areál
čs. opevnění v Šatově, Kovárna v Těšanech,
Větrný mlýn v Kuželově.
TMB poskytne slevu na vstup ve výši 20 % ze
základního vstupného při předložení měsíční,
čtvrtletní, roční předplatní jízdenky vydané
pro minimálně jednu zónu jinou než zóna
100 nebo 101 nebo jednodenní jízdenky v
expozici: Brno, Purkyňova 105

Na pokladnách Českých drah.
U řidičů v regionálních autobusech.
Jízdenky UNIVERZÁLNÍ koupíte:
Na pokladnách Českých drah.
Na předprodejích DPMB.
Ve vybraných předprodejích regionálních dopravců.
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Vážení cestující,

Dlouhodobá výluka
na linkách S4, S41 a S3

od 1. 9. 2018 do 8. 12. 2018 bude probíhat dlouhodobá výluka na vlakových linkách S4, S41 a S3 v důsledku
nutných oprav.

od 1. 9. 2018

Vlaková linka S4:

S4, S41, S3

Po dobu výluky během pracovních dní budou všechny osobní a spěšné vlaky v úseku Brno hl. n. – Zastávka
u Brna a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu.
Autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl. n. (st. Uhelná) – Brno, Ústřední hřbitov - Brno, Stará nemocnice – Rosice,
Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna a zpět.
Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl. n. (st. Uhelná) – Brno, Ústřední hřbitov - Brno, Stará nemocnice – Střelice,
obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) - Omice (zastávka na silnici Střelice –
Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna a zpět.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna. Železniční zastávka Troubsko je v pracovní
dny po dobu výluky obsloužena vlaky linky S41. O víkendu jedou vlaky dle pravidelného jízdního řádu.

Vlaková linka S41

Po dobu výluky budou osobní a spěšné vlaky vedeny do/ze stanice Brno dolní nádraží (mimo Brno–Horní
Heršpice a Brno hl. n.). Vybrané vlaky (v ranních a večerních hodinách) budou vedeny do Brna hl. n.
Vlaky S41/4470 v úseku Rakšice – Bohutice a S41/1923 v úseku Bohutice – Rakšice jsou po dobu výluky
uspíšeny.
V úseku Brno dolní n. – Brno hl. n. (st. Uhelná) bude zavedena náhradní autobusová doprava dle výlukového
jízdního řádu.
V pracovní den v úseku Brno-Horní Heršpice – Brno, Bohunická - Střelice, obecní úřad - Střelice bude
zavedena náhradní autobusová doprava dle výlukového jízdního řádu (linka H).
Ve stanici Střelice bude umožněn přestup na vlak linky S41.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

VLAKOVÁ LINKA S3:

V pracovní dny vlaky S3/4929, S3/4933 a S3/4621 nezastavují ve stanici Brno-Horní Heršpice pro výstup a
nástup cestujících. Nově v této stanici zastavují vlaky dle uvedeného výlukového jízdního řádu.
O víkendu a během svátků zastavují vlaky dle pravidelného jízdního řádu.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hl. n. (linky A, B) – na ulici Uhelná (parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká)
▪ Brno-Horní Heršpice (linky A, B)
– na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“
– na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Stará nemocnice“
▪ Brno-Horní Heršpice (linka H)
– u nádražní budovy na ulici Výpravní
– u křižovatky ulic Bohunická a Teslova na zastávce autobusů IDS JMK „Bohunická“
▪ Střelice dolní (linky B, H) - na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“
▪ Střelice (linka B) – na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice,Vršovice“
▪ Střelice (linka H) - u nádražní budovy
▪ Omice (linka B) – na silnici Střelice - Tetčice na křižovatce se silnicí do Omic
▪ Tetčice (linka B) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“
▪ Rosice u Brna (linka A) – na ulici Husova na zastávce autobusů IDS JMK „Rosice, Husova“
▪ Rosice u Brna (linka B) – u nádražní budovy
▪ Zastávka u Brna (linky A, B) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Nepřetržitě od 31. 8. 2018 od 22:30 hodin do 2. 9. 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)

31. 8. (22:30) - 2. 9. 2018
S8, 555

POZOR: Výluka se bude opakovat také o dalších víkendech.
Nepřetržitě od 3. 9. 2018 do 14. 12. 2018 hodin budou pouze v pracovní dny některé vlaky linky R56, S6 v
úseku Brno hl.n. – Slavkov u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravydle výlukového jízdního řádu.
Vlaky S6/4148, 4150, 4152, 4154 jedou po dobu výluky v úseku Nemotice – Brno-Slatina o 5 minut dříve.

Dlouhodobá
výluka mezi brnem a
Slavkovem u Brna

Náhradní autobusy pojedou po odlišných linkách:
Linka A - jede z Brna přímo do Slavkova u Brna, kde bude zajištěn přestup na vlak a opačně.
Linka B - linka slouží pro obsluhu Šlapanic, Ponětovic, Blažovic a Křenovic. Ve Slavkově u Brna je zajištěn
přestup na vlak.
Linka R - linka slouží jako náhrada spěšných vlaků; jede z Brna přímo do Slavkova u Brna, kde bude zajištěn
přestup na vlak a opačně.
Linka X – nahrazuje vlaky S6/4103, 4107, 4111 v úseku Brno-Židenice - Brno-Slatina.

od 3. 9. 2018
S6, R56

POZOR: Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

Brno hlavní nádraží - na ulici Uhelná (parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká)
Brno-Židenice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židenice, nádraží“
(pouze linka X) a na ulici Hladíkova na zastávce autobusů IDS JMK „Tržní“ (linky 47, 49) (linky A a B)
Brno-Černovice - na ulici Hladíkova na zastávce autobusů IDS JMK „Tržní“ (linky 47, 49)
Brno-Slatina - na ulici Řípská na zastávce autobusů IDS JMK „Řípská“ (linky 31,
E76) a na zastávce autobusů IDS JMK „Slatina, nádraží“ (pouze linka X)
Šlapanice - na zastávce autobusů IDS JMK „Šlapanice, žel. st.“
Od 5.9.2018 do 27.9.2018 je zastávka na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Šlapanice, Kalvodova“ (zastávka Senior busu)
Ponětovice -u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Ponětovice, žel. st.“
Jiříkovice - na zastávce autobusů IDS JMK „Jiříkovice“
Blažovice - u nádražní na křižovatce ulic Nádražní a U dráhy
Křenovice dolní nádraží - na ulici Václavská na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, dol. žel. st.“
Slavkov u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Slavkov u Brna, žel. st.“

Dne 2. 9. 2018 od 8:50 do 16:15 hodin bude probíhat výluka na vlakové lince S3 mezi Brnem a Vranovicemi.

nedělní výluka
na lince S3 Brno Vranovice

Vlaky linky S3 z Brna:
- končící v žst. Vranovice S3/ 4905, 4907, 4909 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny autobusy
náhradní dopravy (NAD).
- ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623 pojedou dle současného jízdního řádu.
Vlaky linky S3 do Brna:
- výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912, 4914. V Modřicích není umožněn přestup na vlak,
NAD zastaví jen pro výstup.
- ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku Hrušovany u Brna
– Brno hl. n. nahrazeny.

2. 9. 2018
S3

Autobusy náhradní dopravy jedou mimo zastávku Popovice u Rajhradu. Cestující mezi zastávkou Popovice
u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
Doplňující informace:
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno hl. n. na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru Brno
hl. n. - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, S3/4910, S3/4912, S3/4602, S3/4914 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou
vlaků R9/984, R9/982, R9/980, R9/976 a budou odbaveni v úseku Brno hl. n. - Žďár nad Sázavou jako v
osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505, 512, 514 v Rajhradě a
521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.
Přeprava jízdních kol je zajištěna nákladním automobilem.
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od soboty 1. 9. 2018 do soboty 8. 12. 2018 pojede linka 311 v úseku Tišnov – Drásov obousměrným odklonem
po silnici II/385 přes Hradčany, okolo čebínské rozvodny do Drásova, přímo k zastávce Drásov, nám.

Výluka mezi Tišnovem a
Drásovem

Linka 311 vynechá zastávku Tišnov, Trnec. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Hradčany, žel. st. a
Hradčany.

od 1. 9. 2018

POZOR! Na lince 311 platí rovněž výluka Tišnov, Brněnská!

311

Změna zastávek:
Tišnov, Trnec (v obou směrech): bez obsluhy.

Od pátku 31. 8. 2018 od 16:00 hodin do neděle 2. 9. 2018 do 21:00 hodin bude omezena doprava v
Hrušovanech nad Jevišovkou následovně:

omezení dopravy v
Hrušovanech n/J

Linka 104: všechny spoje místo po silnici II/415 v Hrušovanech nad Jevišovkou pojedou odklonem po místních
komunikacích obousměrně odklonem po objízdné trase: silnice II/415 (ul. Litobratřická) – ul. Drnholecká – ul.
Kostelní – ul. Zahradní – ul. Poštovní resp. Anenská – silnice II/415 (ul. Nádražní).

od 31. 8. do 2. 9. 2018
104, 174, 822

Linka 174: všechny spoje místo po silnici II/415 v Hrušovanech nad Jevišovkou pojedou odklonem po místních
komunikacích obousměrně odklonem po objízdné trase: silnice II/415 (ul. Litobratřická) – ul. Drnholecká – ul.
Kostelní – ul. Zahradní – ul. Poštovní resp. Anenská – silnice II/415 (ul. Nádražní).
Linka 822: všechny spoje místo po silnicích II/414 a II/415 v Hrušovanech nad Jevišovkou pojedou odklonem
po místních komunikacích obousměrně odklonem po objízdné trase: silnice II/414 (ul. Znojemská) – ul. 9.
května – ul. J. Fučíka – ul. Mokrá – ul. Nádražní (sil. II/415) – ul. Anenská resp. Poštovní – ul. Zahradní – ul.
Kostelní – ul. Drnholecká – silnice II/415 (ul. Litobratřická).
POZOR : v pátek 31. 8. 2018 v době od 16:00 do 17:40 budou autobusy za doprovodu dispečerů provedeny
uzavřeným úsekem po svých standardních trasách s tím, že ovšem využívají přesunutých poloh zastávek
Hrušovany nad Jeviškovkou, Lidická VÚPP a Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna.
Změna zastávek:
autobusové zastávky Hrušovany n. Jev., Lidická VÚPP – dočasně přeloženy na parkoviště u křižovatky ulic
Drnholecká a Litobratřická
autobusové zastávky Hrušovany n. Jev., lékárna – dočasně přeloženy na silnici II/415 mezi křižovatky s
ulicemi Anenská a Mokrá
Od 3. 9. 2018 do 3. 10. 2018 spoje linky 756 v Radslavicích obslouží nejdříve přesunutou zastávku Radslavice,
Radslavičky a poté jedou odklonem po místní silnicí do prostoru parkoviště, kde se couváním otočí a jedou
zpět do Radslavic

omezení v
Radslavicích

Změna zastávek:
- Radslavice, Radslavičky přesunuta o 50 metrů směr Radslavice.

od 3. 9. do 3. 10. 2018
756

V neděli 2. září 2018 se v Čejkovicích konají slavnosti, a proto bude posílena regionální autobusová linka 913
od 9:30 do 18:30 hodin.

Čejkovické
slavnosti

V čase 9:52 bude vypraven posilový spoj pravidelného spoje 291 v trase „Hodonín, aut. nádr.“ - „Čejkovice,
u kostela“.

2. 9. 2018

V čase 17:34 bude vypraven posilový spoj pravidelného spoje 332 v trase „Čejkovice, u kostela“ - „Hodonín,
aut. nádr.“.

913

V neděli 2. 9. 2018 od 9:00 do 19:00 hodin se v Šitbořicích koná kulturní akce.

Šitbořice - kulturní
akce

Linka 522 pojede mezi zastávkami Nikolčice, škola a Šitbořice, na kopci v obci Šitbořice odklonem po ulici
Divácká. Vynechá zastávku Šitbořice, ObÚ, zastávka „Šitbořice, Nikolčická“ bude pouze pro linku 522
přesunuta.

2. 9. 2018

Změna zastávek:

522

Zastávka Šitbořice, ObÚ bude bez obsluhy, zastávka Šitbořice, Nikolčická bude pouze pro linku 522 přesunuta
na ulici Diváckou ke zdravotnímu středisku.
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně
Od pondělí 3. září 2018 dochází ke změně trasy ranního spoje linky š87 z Labské na Náměstí Míru.

Změna trasy linky š87

Spoj s odjezdem v 7:15 hod. z Labské pojede od zastávky Tvrdého přímo k zastávce Žlutý kopec a dále přes
zastávky Vaňkovo náměstí a Lerchova na Náměstí Míru (ruší se jízda na Komenského náměstí a jízda na
lince x4).

od 3. 9. 2018
š87

Z důvodu konání kulturní akce bude v sobotu 1. září 2018 od 14:00 hod. do ukončení akce (předpoklad v
16:00 hod.) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Šimáčkově.

výluka v ulici
šimáčkově

Linka 58 bude v provozu pouze v úseku Židenice, nádraží – Náměstí Karla IV. a dále pojede odklonem na
Jírovu. Vynechá všechny zastávky v úseku Šimáčkova – Líšeň, hřbitov.

1. 9. (14-16)

Zastávky Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká a Líšeň, hřbitov nelze obsloužit!

58

Od soboty 1. září 2018 dojde ke změně obsluhy zastávky Moravské náměstí linkou 67.

Změna trasy linky 67

Linka 67 vynechá v obou směrech zastávku Moravské náměstí. Náhradou obslouží v obou směrech zastávku
Janáčkovo divadlo (na ulici Rooseveltově, u Moravského náměstí).

od 1. 9. 2018
67

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

V sobotu 1. 9. 2018 od 9.00 proběhnou v Boskovicích Jihomoravské dožínky s bohatým programem. Součástí dožínek bude jarmark lidových řemesel
a dožínkový trh, ukázka různých druhů hospodářských zvířat a zemědělských strojů, přehlídka hasičské techniky, prezentace regionálních potravin a
moravských vinařů a workshop Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru.
Při příležitosti Jihomoravských dožínek nabízí Muzeum regionu Boskovicka vstup zdarma do expozice Historické zemědělské stroje, stálou expozici
Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene a výstavu Nejdelší noc 21. 8.1968.
Program:
- 09.00 otevření dožínkového trhu
- 09.10 dechová hudba Boskověnka
- 10.30 dechová hudba Holóbkova mozeka - 12.00 folklorní soubor
Borověnka
- 12.20 folklorní soubor Drahánek
- 12.45 folklorní soubor Drahan
- 13.15 folklorní soubor Kořeňák
- 13.30 bohoslužba slova s požehnáním v kostele sv. Jakuba - Mons.
Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

- 14.00 DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD (Velen, Borověnka, Drahan, Drahánek,
Kořeňák, Velička)
- 14.45 DOŽÍNKOVÉ PÁSMO– Folklorní soubor Velen
- 15.00 SLAVNOSTNÍ POZDRAVENÍ - Bohumil Šimek, hejtman
Jihomoravského kraje - Hana Nedomová, starostka Města Boskovice
- 15.20 vyhlášení vítězů soutěží Regionální potravina a ZLATÁ Chuť jižní
Moravy
- 16.30 cimbálová muzika Tomáše Zouhara
- 18.00 Horňácký mužský sbor, hudecká muzika a taneční soubor
Velička
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předplatní jízdenky

děti a studenti

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

Mládež
15 - 18 let

Průkazkovou
fotografii /
RL

30 Kč

... Kč

Studenti
18 - 26 let
BRNO (zóny 100+101)

Mimobrněnské zóny

BRNO (zóny 100+101)
+ další mimobrněnské
zóny

BRNO (zóny 100+101) bez
možnosti využít linky
1-99 po Brně + další
mimobrněnské zóny

Průkazkovou
fotografii

rodný list nebo
jiný oficiální doklad

OP
PAS

30 Kč
na průkazku

30 Kč

finanční částku
na předplatní kupón

... Kč

Studenti
18 - 26 let

Průkazkovou
fotografii

občanský průkaz
nebo pas

OP
PAS

30 Kč
na průkazku

30 Kč

finanční částku
na předplatní kupón

... Kč

ISIC

Průkazkovou
fotografii

občanský průkaz
nebo pas

OP
PAS

30 Kč
na průkazku

30 Kč

finanční částku
na předplatní kupón
Průkaz ISIC vydaný
nebo prolongovaný
po 15. 8. 2018.

... Kč

ISIC
ZP

občanský průkaz
nebo pas
30 Kč
na průkazku
finanční částku
na předplatní kupón
Průkaz ISIC nebo
potvrzení o studiu,
žákovský průkaz.

U nevysokoškolských
studentů stačí i
potvrzení o studiu.

Od 1. září
cestujeme
levněji
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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“

6 - 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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