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Tiskové chyby vyhrazeny

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ ZMĚNY
CYKLOBUSY OPĚT V PROVOZU
Od soboty 23.5. se obnovuje provoz cyklobusů a dalších 
turistických spojů v Jihomoravském kraji. Mimo provoz nadále 
dočasně zůstává vlak Pernštejn. 
Od pondělí 25.5. se pak posiluje spojení regionálními 
autobusy. Nejde však o návrat k jízdnímu řádu platnému ve 
školním roce. Nebudou vypravovány některé posilové spoje. 
Nadále zůstávají mimo provoz spoje jezdící na Slovensko a 
do Rakouska a víkendové noční spoje z Brna. 
Doporučujeme, abyste si časy odjezdů ověřili v našem 
vyhledávači spojení.

Cyklobusy
a tipy
pro cyklisty
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SLEVOVÝ
PROGRAM

STRANA 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Partnerem slevového programu IDS JMK je 
společnost Cyklo Klub Znojmo (Cyklo Klub 
Kučera Znojmo), která cestujícím s jízdenkou 
IDS JMK poskytuje slevu na půjčovní jízdních 
kol:

Společnost poskytuje při předložení platné 
předplatní nebo jednorázové jízdenky. 
Poskytovaná sleva:
10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní 
kolo na 1 den;
15 % - na půjčení více kol na jeden či více 
dní nebo na půjčení jednoho kola na více 
dní.

Více na 
http://www.cykloklubznojmo.cz.

Cyklo Klub Znojmo
půjčovna kol a cykloslužby

S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY 
VLAKEM, AUTOBUSEM NEBO TRAMVAJÍ

Pejsek cestuje jedině s náhubkem 
 nebo v uzavřené schráně s nepropustným dnem

www.idsjmk.cz/psi.aspx            

Vašeho malého pejska můžete přepravovat v uzavřené schráně s nepropustným 
dnem zcela zdarma.
Velké psy můžete přepravovat s nasazeným náhubkem za jízdenky Zlevněné A.  
Zakoupit můžete i celodenní jízdenku pro pejska za 47 Kč. 
V zónách 100+101 s předplatní jízdenkou pro tyto zóny zdarma.
Prosíme, přepravujte svého pejska tak, aby neobtěžoval ostatní cestující.

                                                                                         Děkujeme Vám za pochopení.

Přehled jednorázových jízdenek pro psy:

S předplatní jízdenkou pro zóny 
100+101 na 2 a více dní 

Bez předplatní jízdenky
pro zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) Zdarma Zlevněná A

Mimobrněnské zóny Zlevněná A Zlevněná A

„cestuji 
s náhubkem“

Na rozhledny  
s IDS JMK

Akátová 
rozhledna
strana 7
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Ve dnech 29.5. a 1.6. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí 
na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Velké Pavlovice - před staniční budovou
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
POZOR: Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 
551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ 
NA MORAVĚ

29.5. A 1.6.2020
S52

Ve dnech 26. a 27.5.2020 v době od 7:50 do 15:10 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
▪ Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice“
▪ Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA ČEJČ - KOBYLÍ 
NA MORAVĚ

26. A 27.5. 2020
S52

Ve středu 27.5. 2020 v době od 8:20 hodin do 14:35 hodin vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Novosedly budou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní 
dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a v obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - u nádražní budovy.

VÝLUKA BŘECLAV - 
NOVOSEDLY

27.5.2020
S8

V úterý 26.5.2020 v době od 7:55 hod. do 14:10 hodin budou vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Hrušovany nad 
Jevišovkou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
V úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a v obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - 
HRUŠOVANY N/J

26.5.2020
S8
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Od 25.5.2020 od 8:15 hodin nepřetržitě do 5.6.2020 do 17:15 hodin bude probíhat výluka na linkách S2 a S22  v 
úseku Skalice nad Svitavou – Letovice.

Vlaky linky S22 / 4770, 4786, 4783, 4785, 4773 jedou v odchylné časové poloze.

Vlaky linky S2 budou v úseku Skalice n.S. - Letovice a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou:
V pracovní dny (X) jsou nahrazeny vlaky linky S2/4700, 4702, 4704, 4706, 4708, 4717, 4712, 4721, 4716, 4725, 4720, 
4729, 4724, 4733,4728, 4737, 4732.
V sobotu 30.5.2020 jsou nahrazeny vlaky linky S2/4704, 4706, 4708, 4717, 4712, 4721, 4716, 4725, 4720, 4729, 4724.
V neděli 31.5.2020 jsou nahrazeny vlaky linky S2/ 4708, 4717, 4712, 4721, 4716, 4725, 4720, 4729, 4724, 4733, 4728, 
4737, 4732.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;
• Letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“;
• Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
• Svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
• Skalice nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st

VÝLUKA LETOVICE - 
SKALICE NAD SVITAVOU

25.5.-5.6.2020
S2, S22

Od pondělí 25. 5. 2020 do úterý 10. 11. 2020 linka 273 pojede obousměrně mezi zastávkami Brněnec, Moravská 
Chrastová, pošta a Březová nad Svitavou, žel. st. po odklonové trase po silnici I/43 do Březové nad Svitavou, 
náměstí a poté do cílové zastávky dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Brněnec, Moravská Chrastová, žel.st.; Brněnec, mlýn, Brněnec, mlýn-most a Březová nad Svitavou, Doubkovy 
louky – bez obsluhy

VÝLUKA V BRNĚNCI NA 
LINCE 273

25.5.-5.6.2020
273

V termínu od 25. 5. 2020 6:30 hod. do 28. 5. 2020 23:59 hodin a od 31. 5. 2020 6:30 hod. do 3. 6. 2020 23:59 hodin 
bude probíhat výluka v Letovicích.
Linky 254, 255, 271, 272, 274 mají mimořádně zařazenou zastávku Letovice, u hřiště dle výlukových jízdních řádů 
pro zajištění vazby na linku 276.
Linka 273 v úseku Letovice, aut. st./u školy až Letovice, Lhota u Letovic vynechá zastávku Letovice, Lhota 
u Letovic dle výlukového jízdního řádu. Vybrané spoje zahájí/ukončí jízdu v zastávce Letovice, u hřiště pro 
zajištění vazby na linku 276.
Linka 276 pojede v úseku Hluboké u Kunštátu – Letovice, Zábludov po své trase do Letovic, kde bude ukončena 
na ulici Halasově v prostoru křižovatky na Lhotu (zastávka Letovice, Halasova) dle výlukového jízdního řádu. 
Vynechá tak zastávky Letovice, u hřiště; Letovice, aut. st.; Letovice, Letostroj I; Letovice, Tylex jídelna; Letovice, 
u školy. Vybrané spoje obslouží zastávku Letovice, Lhota u Letovic.
Mezi linkou 276 a linkami 254, 255, 271, 272, 273 a 274 bude u vybraných spojů zajištěn přestup (jedná se o pěší 
přesun mezi zastávkami Letovice, Halasova a Letovice, u hřiště).
Návaznosti linky xS2 od Skalice nad Svitavou na linku 277 směr Šebetov jsou mimořádně přesunuty do zastávek 
Letovice Tylex a Letovice, Tylex jídelna (do 5. 6.) – pěší přesun cca 4 minuty.
Výlukový jízdní řád na linkách IDS: 254, 255, 271, 272, 274 (na období 25. 5. - 3. 6.), na linkách 273 a 276 od 25.5. 
do 28.5. a od 31.5. do 3.6.

Neobsluhované zastávky:
Letovice, u hřiště; Letovice, aut. st.; Letovice, Letostroj I; Letovice, Tylex jídelna; Letovice, u školy linkou 276

VÝLUKA V LETOVICÍCH - 
HALASOVA ULICE

OD 25.5.2020
254, 255, 271, 272, 273, ...

Od úterý 2.6. 2020 do soboty 27.6.2020 bude přesunuta zastávka Pohansko, rozc. (směr Lanžhot, Kostice)

Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází o cca 300 metrů zpět (u zahradnictví).
Děkujeme za pochopení.

PŘESUN ZASTÁVKY 
POHANSKO, ROZC.

2.6.-27.6.2020
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Od 5:30 hodin v sobotu 23. května 2020 do ukončení prací (předpoklad v neděli 24. května 2020 v 18:00) je 
vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v křižovatce Cejl × Koliště.
Tramvajové linky 2 a 4 pojedou v úseku Malinovského náměstí – Vojenská nemocnice / Trávníčkova odklonem 
ulicemi Rooseveltovou a Milady Horákové. Vynechají zastávky Körnerova a Tkalcovská.
Zastávku Malinovského náměstí obslouží u zastávek linky 1 v ulici Rooseveltově. Na odklonové trase obslouží 
zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka X v trase Hlavní nádraží – Malinovského náměstí – Körnerova – 
Tkalcovská – Jugoslávská. Zastávku Hlavní nádraží obslouží na 5. koleji (pod hotelem Grand). Zastávka 
Malinovského náměstí směr Jugoslávská bude přeložena do ulice Cejl za křižovatku s ulicí Vlhkou (autobusy 
pojedou odklonem ulicí Koliště), ve směru k hlavnímu nádraží bude obsluhována na běžné zastávce linek 2 a 
4 před divadlem.
Linka X bude oběhově propojena s linkou 46, spoje linky 46 tedy budou z Jugoslávské (zastávka u Domu zdraví) 
pokračovat jako linka X do centra, spoje linky X budou z Jugoslávské (zastávka linky 3 směr centrum, následně 
zastaví i na zastávce směr Lesnická) pokračovat jako linka 46 na Lesnou.
Přestup mezi linkami 2, 4 a X bude zajištěn v zastávce Jugoslávská.
Noční autobusové linky N94, N97 a N99 ve směru z centra pojedou stejně jako linka X odklonem ulicí Koliště a 
obslouží zastávku Malinovského náměstí v přeložené poloze v ulici Cejl. Ve směru do centra pojedou po svých 
pravidelných trasách.

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ 
CEJL X KOLIŠTĚ

23.-24.5.2020
2, 4

Z důvodu rekonstrukce kruhového objezdu bude od 8:00 ve středu 27. května do ukončení prací (předpoklad 
14. září 2020) omezen provoz autobusů v ulici Charbulově.
Linky 47, 49 a N94 pojedou v úseku Tržní – Psychiatrická nemocnice ve směru do Černovic odklonem ulicemi 
Olomouckou a Štolcovou, ve směru do centra ulicemi Štolcovou a Jiránkovou.
Linka 74 pojede ve směru do Černovic odklonem ulicemi Olomouckou, Masnou, Hladíkovou, Olomouckou a 
Štolcovou (v tomto směru dojde k prodloužení jízdní doby), ve směru na Starou osadu stejně jako výše uvedené 
linky ulicemi Štolcovou a Jiránkovou.
Změny zastávek:
Tržní – pro linky 47, 49 a 74 směr Černovice přeložena k zastávce linek 31 a 33 směr Slatina (pozor, linka 74 
zastaví v obou směrech jízdy na stejné zastávce, věnujte zvýšenou pozornost označení konečné zastávky na 
vozidle)
Jiránkova – směr Černovice přeložena do ulice Štolcovy před křižovatku s ulicí Jiránkovou, směr Tržní přeložena 
do ulice Jiránkovy před křižovatku s ulicí Charbulovou
Psychiatrická nemocnice – v obou směrech přeložena do ulice Štolcovy

BRNO: VÝLUKA V ULICI 
CHARBULOVĚ

27.5.-14.9.2020
47, 49, 74, N94

Z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace v ulici Ondráčkově bude od zahájení provozu nočních linek 
v pátek 22. května 2020 do ukončení prací (předpoklad 31. srpna 2020) upravena organizace provozu 
autobusových linek v Líšni.
Autobusová linka 55 bude v provozu pouze v úseku Židenice, nádraží – Jírova, vybrané spoje budou pokračovat 
přes Podolí do Mariánského údolí. Tyto spoje obslouží na trase pouze zastávky Mifkova (směr Jírova), Náměstí 
Karla IV., Muzeum dopravy, Slatina, rozcestí, Podolská a Mariánské údolí.
Náhradní dopravu zajistí minibusová linka x55 v trase Jírova – Náměstí Karla IV. – Macháčkova – Velatická, 
která v oblasti ulice Ondráčkovy projede po místních komunikacích.
Noční autobusová linka N97 se vrací na svoji pravidelnou trasu do smyčky Líšeň, hřbitov.
Noční autobusová linka N99 pojede v úseku Náměstí Karla IV. – Mariánské údolí odklonem přes Podolí. Na 
odklonové trase obslouží stejné zastávky jako prodloužené spoje linky 55.
Regionální autobusová linka 151 pojede stejně jako v první etapě výluky. Spoje vedené do zastávky Brno, Jírova 
pojedou v úseku Podolí, Líšeňská – Náměstí Karla IV. odklonem přes zastávku Slatina, rozcestí. Vynechají tak 
zastávky Podolská, Velatická a Macháčkova, na odklonové trase obslouží pouze zastávky Muzeum dopravy 
a Slatina, rozcestí. Spoje ukončené v Mariánském údolí pojedou po své pravidelné trase, navíc však obslouží 
přeloženou zastávku Podolská.
Změny zastávek:
Náměstí Karla IV. – pro linky 55, N99 a 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78, linka x55 
obsluhuje zastávky linky 55
Macháčkova, Velatická – obsluhovány pouze linkou x55
Podolská – přeložena do ulice Podolské, cca 250 metrů od křižovatky s ulicí Ondráčkovou, obsluhována 
vybranými spoji linek 55, N99 a 151
Mariánské údolí – obsluhována vybranými spoji linek 55, N99 a 151
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon

VÝLUKA ONDRÁČKOVA V 
BRNĚ - ETAPA 2

22.5.-31.8.2020
55, N97, N99, 151



Vážení cestující,
jízdní kola, e-kola a velké koloběžky můžete po Jihomoravském kraji 
přepravovat regionálními cyklobusy IDS JMK. V letošní cykloturictické 
sezóně  jezdí regionální cyklobusy do 28. září během sobot, nedělí 
a státních svátků. Na vybraných linkách jezdí cyklobusy i během 
pracovních dní.
Přepravovat můžete 5 kol na zádi cyklobusu nebo 20 kol na přívěsu 
podle typu cyklobusu. Kola se přepravují do vyčerpání kapacity 
cyklobusu. 

S jízdním kolem je možné nastoupit/vystoupit pouze na vybraných 
zastávkách, které jsou označeny symbolem jízdního kola.

Základní přehled cyklobusových linek
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Jak naložit kolo na cyklobus?
1 Cyklista nahlásí řidiči, že chce přepravovat 

jízdní kolo. Zakoupí si u řidiče jízdenku 
základní pro jízdní kolo a jízdenku pro sebe 
nebo předloží platnou jízdenku.

2 Kolo poté sám umístí na cyklovlek/držák na 
kola pod dohledem a dle pokynů řidiče. 
Jízdní kolo zabezpečí proti zcizení. Z kola 
odstraní a s sebou do autobusu vezme 
cenné věci, které lze jednoduše odejmout 
(světla, pumpičky, tašky, ...).

3 Pokud se přepravuje více kol, nejprve řidič 
odbaví všechna kola. Po odbavení všech 
cestujících si cyklisté umísťují kola na 
cyklovlek/držák na kola dle pokynů řidiče. 

4 Při výstupu upozorní cyklista řidiče, že 
bude vystupovat. Poté cyklista za účasti 
řidiče sundá svoje kolo z cyklovleku/
držáku pod dohledem řidiče.

                      Děkujeme Vám za spolupráci

CYKLOBUSYCYKLOBUSY

TIPY PRO CYKLISTYTIPY PRO CYKLISTY

Linka Trasa Kapacita Počet

108 Brno  Znojmo 20 ks  2x denně

231 Blansko  Studnice 20 ks 5x denně

233 Blansko  Benešov 20 ks 5x denně

251 Skalice n/S  Jevíčko 5 ks 8x denně

256 Boskovice  Olešnice 5/20 ks 6x denně

423 Rosice  Mohelno 20 ks 4x denně
602
730
750

Brno  Vyškov  Nové Sady
(přímý cyklobus) 20 ks 3x denně

602 Brno  Bučovice 20 ks 3x denně

642 Kyjov  Bučovice 20 ks 3x denně

816 Znojmo  Vranov n/D  Uher- 20 ks 1x denně

817 Znojmo  Čížov  Vranov n/D 20 ks 2x denně

830 Uherčice  Vranov n/D 20 ks 1x denně

932 Veselí n/M  Nová Lhota 20 ks 4x denně

www.idsjmk.cz/
cyklo



Pro Vaše jízdní kolo doporučujeme zakoupit jednodenní jízdenku pro 
kolo za 70 Kč. Jízdenka platí pouze pro jedno jízdní kolo v cyklobusech, 
v zaintegrovaných vlacích a městské dopravě v Brně na linkách 1 až 99 
v zónách 100+101. Tato jízdenka se Vám vyplatí při delších cestách. Pro 
krátkou cestu si kupujte obyčejné jízdenky.

Všechny jízdenky pro kolo koupíte u řidičů přímo v cyklobusech nebo na 
vlakových nádražích v Jihomoravském kraji.

Jak kombinovat jednorázové jízdenky s předplatní jízdenkou?
Pokud vlastníte předplatní jízdenku na 2 a více dnů pro brněnské zóny 
100 + 101, přepravujete kolo po Brně v zónách 100+101 bezplatně.
Pokud nemáte platnou předplatní jízdenku na 2 a více dnů pro brněnské 
zóny 100 + 101, přepravujete kolo po Brně v zónách 100+101 za jízdenky 
základní nebo jízdenku celodenní pro kolo za 70 Kč.
Držitelé předplatních jízdenek na 2 a více dnů pro zóny 100+101 při cestě 
z Brna mimo Brno za přepravu jízdního kola v zónách 100+101 neplatí, 
kupují si jízdenky jen pro zbývající zóny.

Jízdenky na přepravu jízdního kola nebo e-kola

S předplatní
jízdenkou na zóny 100+101

Bez předplatní jízdenky
na zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) zdarma jízdenky základní

Mimobrněnské zóny jízdenky základní jízdenky základní

Příklady
Příklad 1 Držitel předplatní jízdenky s platností 2 a více dní pro zóny 100+101 jede z Líšně do 

Kuřimi. Za cestu tramvají neplatí. Na hlavním nádraží pak využije kombinace jízdních dokladů 
a pro sebe koupí jízdenku doplatkovou na 1 zónu za 16 Kč, pro své kolo koupí stejnou 
doplatkovou jízdenku pro 1 zónu za 16 Kč.

Příklad 2 Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 101, 310, 320, 330 jede s jízdním kolem z Tišnova 
do Brna. V zónách 100+101 se za kolo neplatí, potřebuje proto jízdenku pro své kolo na zbylé 
3 zóny v ceně 27 Kč. 

Příklad 3 Cestující bez předplatní jízdenky chce jet s jízdním kolem jen po Brně vlakem z Lesné 
na Hlavní nádraží. Zakoupí si dvě jízdenky s platností 2 zastávky ve stejné nebo sousední zóně 
každou za 16 Kč a při nástupu na Lesné obě označí v označovači na nástupišti.
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Cestujete ve velké skupině?
Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i 
vlaků je nezbytné přepravu skupiny o více 
než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů 
předem na náš email info@kordis-jmk.cz. 

Jedině tak můžeme zabezpečit posílení 
spojů. 

Pokud nás informujete později, nemůžeme 
vám posílení dopravy garantovat.

Do zprávy prosím uveďte:
 Mobilní telefon na vedoucího skupiny
 Počet osob
 Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, 
čas, číslo linky
 Případné přestupy
 Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, 
čas, číslo linky

 Případné přestupy
Druhou možností je poslat vyhledaná 
spojení z vyhledávače spojení.

Děkujeme Vám za spolupráci.

JÍZDENKYJÍZDENKY

TIPY PRO CYKLISTYTIPY PRO CYKLISTY

Jednodenní
jízdenka
pro kolo 70 Kč



Nemáte kolo nebo koloběžku a chcete si ji výhodně půjčit? Využijte svou jízdenku k získání 
slevy na půjčení kola nebo koloběžky u našich partnerů. Aktuální výše slev je vždy uvedena 
na webu www.idsjmk.cz/slevy.

V rámci Slevového programu nabízí tuto službu následující společnosti:

PENZION RELAX 
Penzion Relax z Vranova nad Dyjí nabízí ubytování, půjčování kol a další služby 
z oblasti cestovního ruchu.
Poskytovaná sleva:
Penzion Relax poskytne osobám, které se prokáží platnou předplatní nebo 
jednorázovou jízdenkou IDS JMK, slevu 25 % na jednorázové půjčení kola.

RENTBIKE
Společnost Rentbike se zabývá půjčováním kol, elektrokol a sportovního 
vybavení v Brně a v jižní části Jihomoravského kraje.
Poskytovaná sleva:
10 % při předložení jednorázové jízdenky na půjčení kola, dvojkola a elektrokola
15 % při předložení předplatní jízdenky na na půjčení kola, dvojkola a elektrokola

SKOLOBĚŽKOU
Společnost SKOLOBĚŽKOU půjčuje koloběžky v oblasti Slavkova u Brna.
Poskytovaná sleva:
Společnost poskytne osobám, které přijedou do půjčovny koloběžek, slevu na 
půjčovném ve výši 10 % s platnou jízdenkou IDS JMK.

NAKOLOBCE
Společnost NAKOLOBCE poskytne osobám, které přijedou do půjčovny 
koloběžek slevu na půjčovném: 
Poskytovaná sleva:
20 % s platnou 24hodinovou, měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenkou. 
10 % s jinou platnou jízdenkou IDS JMK.

CYKLO CENTRUM ZNOJMO
Společnost Cyklo Klub Kučera Znojmo poskytuje při předložení platné předplatní 
nebo jednorázové jízdenky. 
Poskytovaná sleva:
10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní kolo na 1 den;
15 % - na půjčení více kol na jeden či více dní nebo na půjčení jednoho kola na 
více dní.

Penzion Relax (Vranov nad Dyji)
Rentbike
Skoloběžkou (Slavkov u Brna)

Nakolobce
Cyklo Centrum Znojmo

sleva 
 25%

půjčovné

sleva 
 až 15%
půjčovné

sleva 
 až 10%
půjčovné

sleva 
 až 20%
půjčovné

sleva 
 až 15%
půjčovné
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Nová adresa: 1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a 
informací v ČR, Melkusova 3053 (areál Znovínu Znojmo a.s. - naproti 
vstupu na koupaliště Louka), Znojmo 671 81

TIPY PRO CYKLISTYTIPY PRO CYKLISTY


