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Výměna zlevněných
jízdenek IDS JMK
Vážení cestující cestující,
zlevněné jednorázové a jednodenní jízdenky, žákovské
univerzální jízdenky a zvláštní roční kupón za 420 Kč platné
v Tarifu IDS JMK do 31. 8. 2018 už nelze pro cestování po IDS
JMK dále využívat.

Tarif

do 31. 8.

Tyto jízdenky bude možné vyměnit za nové od 15. 10. 2018
do 15. 1. 2019.

Tarif

od 1. 9.

Běžné základní jízdenky platí i nadále bez omezení.
Sledujte web www.idsjmk.cz.

Nový Tarif IDS JMK
od 1. 9. 2018

Slevový
program ids jmk

Univerzální jízdenka
zlevněná za 39 Kč

Půjčovna
jízdních kol a dvojkol

Univerzální zlevněná jízdenka od 1. 9. 2018
nahrazuje původní jízdenku žákovskou. Využít
ji mohou následující kategorie cestujících:

1-12 polí

13-24 polí

Sleva na půjčení kola, dvojkola se
poskytuje následovně:

děti do 15 let
mládež 15 - 18 let

10 % při využití jednorázové jízdenky.
15 % při využití předplatní jízdenky.

studenti do 26 let
osoby nad 65 let
psi a spoluzavazadla
Univerzální zlevněná jízdenka je založena
na stejném principu, jako běžná univerzální
jízdenka. Skládá se z 24 polí. Cestující si při
své cestě podle návodu a tabulky, které
jsou na její zadní straně, označí pouze tolik
polí, kolik pro svou cestu potřebuje. Při další
cestě z jízdenky využije další pole. Pokud mu
nedostačují pole na jedné jízdence, může si
zbývající pole označit na jízdence další.
V tabulce na zadní straně jízdenky jsou pro
zjištění potřebného počtu polí dva sloupce.

Pobočky půjčovny:
Brno (Dominikánské náměstí 6),
Pasohlávky (u Aqualandu Moravia),
Mikulov (hotel Galant, penzion Mušlov).

Návod
k jízdence

Převodní
tabulka
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www.idsjmk.cz
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http://www.rentbike.cz
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Do slevového programu IDS JMK je
zapojena společnost Rentbike, která
půjčuje kola, dvojkola.

http://www.rentbike.cz
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od pondělí 24. 9. 2018 do středy 31. 10. 2018 budou z důvodu stavebních prací upravena odjezdová
stanoviště na zastávce Bučovice, aut. st.
Spoje linky 642 obslouží stanoviště č. 6 společně s linkou 641.
U stanoviště č. 4 zastavují i neintegrované dálkové linky Brno a u stanoviště č. 5 zastavují i neintegrované
dálkové linky Uherské Hradiště.

Bučovice, aut. st.
změna nástupišť
24. 9. - 31. 10. 2018
642

Schéma uzlu ke stažení na odkazu - https://www.idsjmk.cz/mapa/Uzel-Bucovice.pdf
V neděli 23. 9. 2018 od 14:00 hodin do 23:59 hodin pojedou linky 542 a 556 mezi zastávkami Velké Bílovice,
kovárna a Velké Bílovice, aut. nádr. odklonem po následující trase:

omezení ve velkých
bílovicích

- ve směru z Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi U Školky, Mírová a Podivínská.
- ve směru do Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi Svárov, U Hřiště, Záhumní a Čejkovská.

23. 9. 2018

Změna zastávek:
zastávka Velké Bílovice, kovárna ve směru na Moravský Žižkov pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici
Čejkovskou, pro směr Velké Bílovice, aut. nádr. přesunuta na ulici U Školky.

542, 556

Od pátku 21. 9. od 8:00 hodin do neděle 23. 9. 2018 do 21:00 hodin budou mít autobusové linky 522 a 612 v
Divákách přeloženu zastávku Diváky, ObÚ následovně:

Přesun zastávky
diváky, obú

Linka 522 – zastávka pro oba směry přeložena u křižovatky tří silnic pod zámkem.
Linka 612 – zastávka pro směr Sokolnice přeložena na silnici II/381 cca 80 metrů od křižovatky silnic II/381 x
III/0544 ve směru na Boleradice (naproti zastávky směr Boleradice), zastávka směr Boleradice zůstává beze
změny.

od 21. 9. 2018
522, 612

V sobotu 22. 9. 2018 bude přesunuta zastávka Drnholec pro linky 174 a 530 na silnici II/414 (silnice Mikulov –
Hrušovany nad Jevišovkou) na náměstí Svobody v Drnholci (před provozovnou Macháček).

Přesun zastávky
v drnholci
22. 9. 2018
174, 530

Od pondělí 24. 9. 2018 od 12:00 hodin do pondělí 1. 10. 2018 do 12:00 hodin bude zastávka Lovčičky
přeložená ke křižovatce před hostincem pro linky 610, 611 a 630.

Přesun zastávky
v Lovčičkách
22. 9. 2018

Navštivte
stánek
IDS JMK v
rosicích
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610, 611, 630

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně
Z důvodu opravy kolejí na ulici Pekařské a konání sportovní akce na ulici Husově bude od 11:00 hod. v
sobotu 22. září 2018 do ukončení prací (předpoklad 23. září 2018 14:00 hod.) vyloučen provoz tramvají v
ulici Pekařské a současně také od 11:00 hod. v sobotu 22. září 2018 do ukončení akce (předpoklad 22. září
2018 22:50 hod.) i v ulici Husově.

Výluka Husova a
Pekařská
22. - 23. 9. 2018

Linky 5 a 6 pojedou mezi zastávkami Česká (obslouží zastávky u kostela sv. Tomáše) – Poříčí obousměrným
odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Hybešovou. Vynechají zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u
svaté Anny a Mendlovo náměstí. Spoje linky 5, které jsou běžně v provozu pouze na Mendlovo náměstí,
budou ukončeny v zastávce Nové sady - smyčka.

5, 6, 12

Linka 12 pojede pouze v sobotu 22. září 2018 od 11:00 hod. cca do 22.50 hod. mezi zastávkami Česká –
Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 1. a 2. koleji) obousměrným odklonem přes náměstí Svobody. Vynechá
zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x6 mezi zastávkami Česká – Poříčí.
Linka x6 v sobotu 22. září 2018 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Joštově) – Komenského
náměstí – Obilní trh – Mendlovo náměstí (směr Poříčí zastávka linky 44, směr Česká zastávka „u lékárny“) –
Poříčí.
Linka x6 v neděli 23. září 2018 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Joštově) – Šilingrovo
náměstí – Nemocnice u svaté Anny – Mendlovo náměstí (směr Poříčí zastávka linky 44, směr Česká zastávka
„u lékárny“) – Poříčí.
Zastávky Nemocnice u svaté Anny a Šilingrovo náměstí nelze v sobotu 22. září 2018 během výluky v ulici
Husově obsloužit!
Z důvodu konání kulturní akce Czech Truck Show 2018 bude od pátku 21. září do neděle 23. září 2018
posílena doprava k areálu u ulice Hněvkovského.

Czech Truck Show 2018
￼

21. - 23. 9. 2018

Základní přístup na akci bude zajištěn od zastávek Komárov a Hněvkovského.

￼

40, 48, 50, 61, 63

Ve směru z centra města využijte pro cestu autobusové linky 40, 48, 50 (přístup na akci pouze ze zastávky
Komárov), 61 a 63 z Hlavního nádraží (4. kolej), popřípadě z Úzké (zastávka autobusu na ulici Dornych).
Linka 61 bude navíc v pátek 21. září od 14:00 hod. do ukončení provozu končit v zastávce Hněvkovského
(vynechá tak zastávku Mariánské náměstí, navíc obslouží zastávky Komárov a Hněvkovského) a její provoz
bude posílen vloženými spoji nad rámec jízdního řádu.
Linka 61 bude také v provozu i v sobotu a neděli 22. a 23. září 2018 v trase Hlavní nádraží – Komárov –
Hněvkovského (spoje navíc nad rámec běžného jízdního řádu).
Odvoz návštěvníků z akce bude zajištěn od zastávek Hněvkovského a Sazenice.
Pro cestu do centra využívejte výhradně autobusové linky 40, 48, 63 a prodlouženou linku 61 ze zastávek
Hněvkovského a Sazenice.
Noční autobusové linky N94 a N95 ve směru do centra města nebudou posilovány!

slevy pro děti
a studenty

Více na odkazu

Od září
cestujeme
levněji

https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2018studenti.pdf
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Tiskové chyby vyhrazeny

info@kordis-jmk.cz
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Přímé spoje nd
ala
Brno - Aqu
Nové rychlé spojení Brno - Aqualand Moravia

AQUABUS

rychle
t
za 45 minu
ně
až 6x den
t
tam a zpě

Sezonní přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia /
Autokempem Merkur je v provozu od 8. 9. 2018. Linka je označena číslem 105 a
odjíždí ze Zvonařky z nástupiště 10. Linka zastavuje ještě v Modřicích a Pohořelicích.
Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.
Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte na webu
www.idsjmk.cz.

jízdní řád aquabusu

aqualand moravia/autokemp merkur

bRNO

Odjezdy Z bRNA do aqualandu moravia
Soboty + neděle + svátky

08:00

09:45

11:45

13:45

16:45

19:45

17:38

21:13

Odjezdy od aqualandu moravia DO BRNA
Soboty + neděle + svátky

24 H

08:48

10:38

12:38

15:38

Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku Celosíťovou
za 190 nebo 150 Kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti
do 15 let a nemusíte řešit další jízdenky.
Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón
za 49 Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč.

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

Provoz AQUABUSU na lince 105 financuje Aqualand Moravia Pasohlávky

Aqualand Moravia je největší vodní
zábavní centrum na Moravě. V areálu
můžete vyzkoušet 20 vodních atrakcí,
14 bazenů, sauny a kvalitní gastronomii .
Během letních prázdnin Aqualand
Moravia připravuje zajímavé akce pro
celou rodinu.
Aqualand Moravia se těší na Vaši
návštěvu.
Více o Aqualandu Moravia na odkazu
http://www.aqualand-moravia.cz.

Sleva s jízdenkou
IDS JMK na vstup
Partnerem Slevového programu IDS
JMK je také Aqualand Moravia, který
poskytuje slevu na vstup vě výši 10 % .
Podmínky slevy: vstupné zakoupené
na pokladně s platnou jednorázovou,
jednodenní nebo předplatní jízdenkou.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat
s jinými slevami.

