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SLEVY
BĚHEM PRÁZDNIN

Pokud si kupujete jednorázovou 
jízdenku předložte řidiči platné 
průkazy nebo doklady:

Slevu nad 65 let a od 15 do 18 let 
dokládejte občanským průkazem 
nebo pasem.

Slevu pro studenty 18 - 26 let 
dokládejte průkazkou IDS JMK, ISIC 
kartou nebo žákovským průkazem. 

Nelze použít potvrzení o studiu!

Děkujeme za pochopení.

65+, děti, mládež, studenti

Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny

CESTUJTE S PŘEDPLATNÍMI JÍZDENKAMI
A UŠETŘÍTE NEJVÍCE

Jednou z největších výhod IDS JMK jsou předplatní jízdenky. Jejich držitel má možnost se 
libovolně pohybovat všemi linkami IDS JMK po všech zónách, pro které je jízdenka vydána 
po dobu její platnosti.

V celém systému IDS JMK lze zakoupit předplatní jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Vždy platí, 
že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává (viz příklad v tabulce).

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na předprodejním místech IDS JMK - např. železniční stanice.

TIP:
S majitelem základní roční předplatní jízdenky 
může v nepracovní dny bezplatně cestovat další 
cestující starší 15 let a až tři děti do věku 15 let. 

Pokud potřebuje poradit navštivte naše případně 
Kontatní centra IDS JMK   
(https://www.idsjmk.cz/a/kontaktni-centra.html)

PŘÍKLAD VÝHODNOSTI PRO (3 ZÓNY)

Druh jízdenek Měsíčně 
zaplatíte Sleva

Jednorázové 1080 Kč 0 %
Měsíční 830 Kč 23 %
Čtvrtletní 697 Kč 35 %
Roční 609 Kč 43 %

Cesta do práce je nejlevnější
s předplatní jízdenkou roční!

Výlet do Miroslavi
Meruněk jsou plné sady,

buchty, táče, marmelády
v bečkách také dobře kvasí

dobrý rok to bude asi. 

Na Znojemsku, v Miroslavi 
osm set let město slaví

na výlet tam buďte zváni
na tradiční Meruňkobraní. 

Vyražte na cestu s námi
můžou jet i vaši známí
s turistickou jízdenkou 

cenu máte nevelkou.
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Slevy na jednorázové jízdenky, přeprava pejsků
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Tiskové chyby vyhrazeny

Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS 
JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela 
uzavřené a dole nepropustné schránce. Přeprava 
schránky se řídí stejnými podmínkami jako přeprava 
spoluzavazadel, případně ručních zavazadel. Pokud 
má schránka tvar kvádru do rozměrů 20 x 30 x 50 
cm, přepravuje se bezplatně. Pokud je větší, 
cestující hradí zlevněné (poloviční) jízdné. Držitelé 
nepřenosných předplatních jízdenek pro zóny 100 a 
101 mohou v těchto zónách v tramvajích, 
trolejbusech a autobusech pejsky přepravovat 
bezplatně. 

Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to 
za podmínky, že jsou po celou dobu pobytu ve 
vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným 
náhubkem a jsou drženi na krátké šňůře. Pes nesmí 
být přepravován na sedadle. Slepecký ani asistenční 
pes nemusí být náhubkem vybaven.

Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze 
se souhlasem řidiče. 

Maximální počet psů přepravovaných v jednom 
vozidle není stanoven. 

Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo 
přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat z 
přepravy a to zejména v případech, pokud je pes 
špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo nemocný, 
přenáší parazity nebo znečišťuje  vozidlo.

Cestující nesmí umístit psa v blízkosti dětského 
kočárku, vozíku pro invalidy nebo zavazadla jiného 
cestujícího.

Pes nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

Přeprava pejsků 
a domácích mazlíčkůSlevy pro seniory nad 65 let a 

děti, mládež, studenty do 26 let 
a invalidy 3. stupně 
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„cestuji 
s náhubkem“

Jezdíte Integrovaným dopravním systémem a 
jste dítě, student či senior? Určitě při cestách 
mimo Brno využíváte slevy v regionálních 
autobusech a vlacích. 

Hlaste prosím řidiči, jestli chcete jízdenku 
Zlevněnou A nebo Zlevněnou B. 

A Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji včetně Brna stačí Zlevněná A. 

Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let potřebují při cestách bez 
brněnské městské dopravy Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou dopravu, potřebují 
Zlevněnou B. 

Nezapomeňte bez vyzvání řidiči, průvodčímu nebo kontrolnímu pracovníkovi 
předložit platný doklad ke slevě.

Pozor na cestování s jednorázovými jízdenkami 
Studenti 18 až 26 let, kteří chtějí cestovat s jednorázovými zlevněnými jízdenkami, 
NEMOHOU NÁROK NA SLEVU DOKLÁDAT POTVRZENÍM O STUDIU. Při koupi a kontrole je 
nutné předložit průkazku IDS JMK s kódem 3 nebo platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz. 
Ty vyřídíte po předložení potvrzení o studiu. 

!!!NELZE POUŽÍT DOKLAD O STUDIU 
 K DOLOŽENÍ SLEVY U ŘIDIČE!!!
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VÝLUKA KŘTINY - BŘEZINA
18. 7. - 31. 10. 2022

201, 157
Od 18. 7. do 31. 10. 2022 bude probíhat výluka mezi městysem 
Křtiny a Březinou.
Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede 
odklonem po silnici II/373 dle výlukového jízdního řádu. Na trase 
vynechá zastávky Bukovina, rozc.2.0 a Křtiny, pivovar. Vybrané 
spoje zajíždějí do obce Březina závlekem.
Linka 157 je vedena běžnou trasou s výlukovým jízdním řádem 
obsahující časové posuny.

!Přestup mezi linkami 157 a 201!
Přestupy mezi linkami 157 a 201 ze zastávky Bukovina, rozc. 2.0 
budou přesunuty do zastávky Křtiny, kino.

Změna zastávek:
Křtiny, pivovar - zastavuje pouze linka 157
Bukovina, rozc. 2.0 - zastavuje pouze linka 157
Březina, Lhotky, rozc. 1.7, u sokolovny, u pomníku - linka 201 
zastavuje na zastávkách podle směru jízdy. V zastávce Lhotky, rozc. 
1.7 dochází k otáčení autobusů.
Březina, škola - zastávka obnovena pro závlekové spoje oběma 
směry.
Březina, Táborská - ve směru Křtiny se používá standardní 
zastávka. Ve směru Brno se používá náhradní zastávka před 
křižovatkou (pro všechny spoje).

VÝLUKA MEZI LOUCKÝM DVOREM A HODONÍNEM 
U KUNŠTÁTU

18. 7. - 5. 8. 2022

257
Silnice III/3629 mezi Louckým Dvorem a Hodonínem u Kunštátu 
je uzavřena. Všechny spoje jedou odklonem přes obec Louku 
a po silnici I/19 (bez zastavení na nácestných zastávkách). 
Zastávky Louka, Karlov a Prosetín,rozc. bez obsluhy linkou 257. 
Platí od 18. 7. do 5. 8. 2022.

Změna zastávek:
Zastávka Louka, Karlov bez obsluhy.
Zastávka Prosetín,rozc. bez obsluhy linkou 257.

SUPERMOTO 2022 - OMEZENÍ DOPRAVY 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

15. - 18. 7. 2022

164, 432, 440, 441, 442, 443, 444, 445
V Moravském Krumlově se bude motoristická akce SUPERMOTO 
2022 od 15. do 18. 7. 2022, proto bude upraven provoz linek IDS 
JMK následujícím způsobem: 

Spoje 16, 20, 58, 60, 68 a 112 linky 164 jedou od zastávky M. 
Krumlov, aut. nádr. odklonem ulicemi Dvořákova a Rakšická do 
zastávky M. Krumlov, Durdice.

Veškeré spoje linek 432, 441 a 442 , které jedou v úseku mezi 
zastávkami M. Krumlov, u parku resp. M. Krumlov, škola až M. 
Krumlov, aut. nádr. pojedou odklonem po obousměrné objízdné 
trase ulicemi Znojemská, Okružní, Rakšická a Dvořákova v 
Moravském Krumlově. Budou tak zcela vynechávat zastávky M. 
Krumlov, nám. a M. Krumlov, u parku (směr z města). Na objízdné 
trase nebudou obsluhovat žádné zastávky navíc.

Linka 440 jede mezi zastávkami M. Krumlov, aut. nádr. a Moravský 
Krumlov, poliklinika obousměrně odklonem ulicemi Dvořákova, 
Durdická, Okružní a Znojemská. Na objízdné trase obslouží všechny 
nácestné zastávky. Zastávku M. Krumlov, poliklinika obsluhuje v 
obou směrech jízdy na ul. Znojemské na straně blíže k poliklinice.

Linky 443, 444 a 445 jedou v úseku mezi zastávkami M. Krumlov, 
jatky až M. Krumlov, aut. nádr. pojedou odklonem po obousměrné 
objízdné trase ulicemi Okružní, Rakšická a Dvořákova v Moravském 
Krumlově. Budou tak zcela vynechávat zastávky M. Krumlov, 
Břízová; M. Krumlov, poliklinika; M. Krumlov, u parku a M. Krumlov, 
nám. Zastávku M. Krumlov, jatky budou obsluhovat na ulici Okružní. 
Na objízdné trase nebudou obsluhovat žádné zastávky navíc.

Linka xS41 trasa A pojede po obousměrné objízdné trase mezi 
zastávkami Moravský Krumlov, u parku a Moravský Krumlov, aut. 
nádr. ulicí Znojemskou, Okružní, Rakšickou, Nádražní a opačně. 
Náhradou za zastávku Moravský Krumlov, náměstí zastaví v obou 
směrech na zastávce Moravský Krumlov, aut. nádr. Náhradou za 
zastávku Moravský Krumlov, u parku ve směru do Ivančic zastaví 
na zastávce Moravský Krumlov, poliklinika.

Změna zastávek:
M. Krumlov, nám. je bez obsluhy.
M. Krumlov, u parku ve směru od náměstí je bez obsluhy.
M. Krumlov, poliklinika směr náměstí pro linku 440 je přesunuta 
na opačnou stranu ul. Znojemská (na straně ulice u polikliniky).

OMEZENÍ AUTOBUSŮ V ULICI AKADEMICKÉ 
SMĚREM K PISÁRECKÉMU TUNELU

15. - 16. 7. 2022

E56
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace není od pátku 
15. července 2022 do ukončení prací (předpoklad do soboty 16. 
července 2022) možný nájezd autobusů z ulice Akademické na 
ulici Bítešskou.
Autobusová linka E56 jede ve směru do Králova Pole odklonem 
ulicí Rybnickou. Vynechává tak zastávku Pisárky, náhradou 
obsluhuje zastávku linek 25, 26, 37, 52 a 68 Anthropos. Ve směru 
do Bohunic jede linka E56 po své pravidelné trase.

OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 23. - 24. 7. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 23., 24. 7. ; 13., 14., 20., 21. 8. 2022 jsou všechny 
spoje linky xS2A ukončeny v zastávce Bílovice nad Svitavou, 
náměstí. Linka nebude během těchto víkendů jezdit až do Adamova. 
Využijte linku xS2D.
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PŘESUN ZASTÁVKY MIROSLAV, AUT. ST.
16. - 17. 7. 2022

158, 445, 450, 810
Z důvodu konání Miroslavských slavností (založení města 800 
let) v obci Miroslav, je zcela uzavřena ul. Zámecká a autobusové 
nádraží pro dopravu.
Zastávka Miroslav, aut. st. je dočasně přeložena na sil. II/400 
ul. Brněnská do bývalých zastávek Miroslav, sklárny. Platí od 
16. do 17. 7. 2022.

Změna zastávek:
zastávky Miroslav, aut. st. - přeložena na sil. II/400 ul. Brněnská 
v Miroslavi do bývalých zastávek Miroslav, sklárny.

PŘESUN ZASTÁVKY OSLAVANY NÁMĚSTÍ
18.  7. - 7. 8. 2022

153, 430
Zastávka Oslavany, náměstí je přesunuta přibližně 60 metrů 
směr Ivančice (na ulici Hlavní na začátek náměstí) od 18. 7. do 
7. 8. 2022.

VÝLUKA V ULICI ODBOJÁŘSKÉ V BRNĚ
16. - 18. 7. 2022

30, 50, 51, 52, N92
Z důvodu první etapy pokládky povrchu komunikace nebude 
od 17:00 v sobotu 16. července 2022 nepřetržitě do 4:30 v 
pondělí 18. července 2022 možná jízda veškeré dopravy ulicí 
Odbojářskou.
Trolejbusová linka 30 (provoz zajistí parciální trolejbusy) pojede 
v úseku Zoologická zahrada / Náměstí 28. dubna – Laštůvkova 
odklonem ulicemi Obvodová a Stará dálnice.
 • Vynechá tak zastávku Vondrákova (v obou směrech) a zastávku 
Náměstí 28. dubna (ve směru Černého).
 • Na odklonové trase obslouží v obou směrech zastávky Přístaviště 
a Wollmanova.
 • Zastávka Zoologická zahrada směr Černého bude obsluhována 
na zastávce linky 54 směr Přístaviště (u tramvaje).
 • Vzhledem k delší objízdné trase pojede linka 30 v úseku Černého 

– Laštůvkova ve směru do Králova Pole o 3 minuty dříve oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu.

Autobusové linky 50, 51 a 52 pojedou v úseku Zoologická zahrada 
– Adamcova / Ondrouškova odklonem po trase linky 54.
 • Vynechají tak zastávky Vondrákova, Laštůvkova a Wollmanova.
 • Na odklonové trase obslouží všechny zastávky linky 54.
 • Vzhledem k delší objízdné trase budou linky 50, 51 a 52 od 
Zoologické zahrady odjíždět o 1 minutu dříve oproti pravidelnému 
jízdnímu řádu.

Noční autobusová linka N92 pojede v úseku Svratecká / Náměstí 
28. dubna – Laštůvkova odklonem ulicemi Obvodová a Stará 
dálnice.
 • Vynechá tak zastávku Vondrákova (v obou směrech) a zastávku 
Náměstí 28. dubna (ve směru Černého).
 • Na odklonové trase obslouží zastávky Zoologická zahrada (u 
tramvaje, pouze směr Černého), Přístaviště a Wollmanova.
 • Vzhledem k delší objízdné trase pojede linka N92 v úseku Černého 

– Laštůvkova ve směru k hlavnímu nádraží o 3 minuty dříve oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu.

Změny zastávek:
Zoologická zahrada – linky 30 a N92 směr Černého obslouží 
pouze zastávku u tramvaje, linky 50, 51 a 52 obslouží zastávku v 
terminálu i u tramvaje
Vondrákova – v obou směrech bez obsluhy
Laštůvkova – bez obsluhy linkami 50, 51 a 52
Wollmanova – bez obsluhy linkami 50, 51 a 52, obsluhována 
linkami 30 a N92
Náměstí 28. dubna – bez obsluhy linkami 30 a N92 ve směru 
Černého

VÝLUKA KŘOVÍ - PÁNOV
18.  7. - 30. 9. 2022

411, 163
Od 18. 7. do 30. 9. 2022 bude probíhat výluka mezi Křovím a 
Pánovem.
Spoje 62 a 81 linky 411 jsou v úseku Velká Bíteš, nám. - Svatoslav, 
ObÚ vedeny obousměrným odklonem přes Přibyslavice (bez 
závleku do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; 
Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc. 0.5 a Velká Bíteš, Pánov, 
rozc. Spoj 62 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec; spoj 
81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic).
Spoje 65, 66, 73, 74, 95 a 96 linky 411, běžně vedené v úseku 
Deblín/Svatoslav - Křoví a zpět, nelze po dobu výluky zajistit.
Z provozních důvodů je dočasně prodloužen spoj 83 linky 163 z 
Křižínkova až do Velké Bíteše (bez závleku do Křoví) a dále je z 
provozních důvodů dočasně zaveden spoj 82 linky 411 s odjezdem 
v pracovních dnech v čase 17:28 z Velké Bíteše přes Přibyslavice a 
Svatoslav do Deblína (bez závleku do Radoškova).

Změna zastávek:
Velká Bíteš, škola - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Velká Bíteš, samota - bez obsluhy linkou 411;
Křoví, pila - bez obsluhy linkou 411;
Křoví, rozc. 0.5 - bez obsluhy linkou 411;
Křoví, I - bez obsluhy linkou 411;
Křoví, II - bez obsluhy linkou 411;
Velká Bíteš, Pánov, rozc. - bez obsluhy linkou 411;
Svatoslav, horní konec - bez obsluhy spoji 62, 65, 66 a 73 linky 
411; spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1x (jen ve směru do 
Přibyslavic)
Svatoslav, ObÚ - bez obsluhy spoji 65 a 73 linky 411.



Seriál výletů Krajem vína po Moravských vinařských stezkách je přesně v půli. V červenci nás čeká „Letní 
putování po vinařských stezkách Mikulovska“. V srpnu „Expedice za sousedy“ na severním Znojemsku.
Třetí červencovou sobotu se uskuteční výlet Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska a pokračuje 
tak další sezóna cyklo a pěších výletů Krajem vína po Moravských vinařských stezkách. Návštěvníci se 
díky nim dostanou do různých koutů jižní Moravy a na výletě svěžími vinohrady i malebnými sklepními 
uličkami poznají místní kulturu a folklor. Celý seriál akcí koordinuje Partnerství, o.p.s., která také 5 z 
celkových 11 výletů přímo organizuje. S IDS JMK máte možnost získat slevu na starovné! 

Další výlet se koná na Mikulovsku v sobotu 16. července. 
Na výlet mohou vyrazit jak cyklisté, koloběžkáři i pěší -tři trasy různých délek a obtížností, na všech návštěvníci najdou řadu 
zastávek na zajímavých místech.  Krajinou vápencových kopců a minerálních vín, vinařskými obcemi  a vinohrady, Lednicko-val-
tickým areálem s romantickými zákoutími lichtenštejnských staveb a břehů Zámecké Dyje. Cyklisté se zastaví u Janova hradu, 
Apollonova chrámu, rotundy s vyhlídkou na Statku Nový dvůr, Tři Grácie nebo Hraničním zámečku. Pěší turisté si vyšlápnou na 
Svatý kopeček nebo do Geoparku Turold s expozicí vzácných hornin.

Trasy budou mít spousty zastávek u vinařů nabízející tradiční dobroty k zakousnutí a u některých z nich zahraje i živá hudba. Těšte 
se na dobroty jako grilované sýry, sýrová a uzeninová prkénka z Farmy Pálava, škvarkovou pomazánku, domácí paštiky nebo trha-
né maso a v horkém letním dni potěší domácí limonády. Vinařství Jaroslav Šlichta nabízí prohlídku habánského sklepa z 16. století.

Startovní místo je pro všechny stejné – začíná se ve venkovním areálu internátu Gymnázia Mikulov v sobotu 16. července od 9 
do 11 hodin. Návštěvníci zde získají startovní balíček se startovním pasem a mapou tras. V cíli bude připravený doprovodný pro-
gram v podobě -  cimbálová hudba, ochutnávka vín vinařství Mantis, a nabídka občerstvení Grill & Chill.

Startovní balíčky mohou návštěvníci kupovat online v předprodeji na e-shopu nebo v den akce přímo na místě. Termíny dalších 
výletů Krajem vína najdete na www.vinarske.stezky.cz.

Více informací na https://www.vinarske.stezky.cz/akce/Krajem-vina-Letni-putovani-po-vinarskych-stezkach. 
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POZVÁNKAPOZVÁNKA
DO MIROSLAVIDO MIROSLAVI

Tiskové chyby vyhrazeny

Jak se do Miroslavi 
dostanete?

Pohodlně a rychle se do Miroslavi 
dostanete z Brna linkou 108  
s následním přestupem v zastávce 
Miroslav, rozcestí.

Pro jednu cestu potřebujete 
jízdenku na 7 zón / 150 min. za 
56,00 Kč, výhodněji  
s POSEIDONEM: 52,00 Kč.

Cestující s předplatní jízdenkou 
pro zóny 100+101 potřebují 
jízdenku na 5 zón za 42 Kč.

Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

TIP: V sobotu a neděli můžete využít 
jednodenní jízdenku za 150 Kč nebo 
190 Kč pro 2 dospělé + 3 děti do 15 
let. Více na 
https://www.idsjmk.cz/a/turisti-jizdenky.html

Přejeme vám krásný 
meruňkový zážitek   
v Miroslavi

POZOR: Zastávka Miroslav, aut. st. 
je dočasně přeložena na sil. II/400 
ul. Brněnská do bývalých zastávek 
Miroslav, sklárny.

Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

Miroslav

https://miroslavskakultura.cz/miroslavske-merunkobrani


