integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

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

06 2019

Sledujte historii IDS JMK
na facebooku
Vážení cestující,
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje slaví
v letošním roce výročí 15 let existence.
Zajímavé příspěvky a informace z historie naleznete na
našem Facebooku - https://www.facebook.com/idsjmk.cz.

Cestování studentů
DOLOŽENÍ SLEVY

Hlasujte
v anketě

Studenti musí vždy doložit nárok na slevu
k zakoupení jízdenek zlevněných A nebo B.

Podpořte náš strom
v celoevropské anketě

Studenti od 18 do 26 let musí vždy doložit nárok na slevu
k zakoupení jízdenek Zlevněných kategorie A nebo B.
Nárok lze doložit pouze následujícími průkazy:
Průkazkou IDS JMK

Vážení cestující,
hlasujte prosím až do 28. února 2019
v celoevropské anketě pro český národní
strom z Velkých Opatovic na odkazu
www.evropskystromroku.cz.

nebo
ISIC KARTOU

Děkujeme za Váš hlas!

nebo
Žákovským průkazem
Průkazka IDS JMK, ISIC karta nebo žákovský průkaz musí být
vždy řádně vyplněný a potvrzený.

Hlasujte pro český národní
strom v anketě Evropský
strom roku 2019

www.idsjmk.cz
www
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Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská
lepa“ byla vysazena při založení Československa
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.
S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom

roku 2019.
www.fb.com/idsjmk.cz
Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.

foto: Marek Olbrzymek

Tiskové chyby vyhrazeny

ZÁDVORSKÁ
LEPA

UPOZORNĚNÍ:
Slevu na jízdné nelze prokazovat
potvrzením o studiu.
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Integrované novinky
Pozvánka na výstavu
Princezny a hrdinové

do Letohrádku Mitrovských v Brně

Barevná a hravá výstava s padesátkou legendárních kostýmů princezen, princů i padouchů z nejznámějších
filmových pohádek z Barrandova, zajímavosti a perličky z natáčení, osudy hlavních představitelů.
Pro děti Ladovské peklo s váhou hříšníků nebo mluvící zrcadlo.
Pyšná princezna, Hrátky s čertem, Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna, Honza málem
králem, Jak se budí princezny, Princ a Večernice, S čerty nejsou žerty, O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Vstupné: 120 – dospělí / 80 – studenti SŠ, VŠ, senioři / 65 – děti ZŠ / 30 – děti MŠ / sleva 20% na ZTP+ZTP/P
(platí obě osoby), držitelé platné denní jízdenky nebo průkazu IDS JMK na min. 3 zóny (= 100+101+1
mimobrněnská navíc – pouze tištěná verze).
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Letohrádek Mitrovských

ZA PODPORY

VÝSTAVA
kostýmů
z ﬁlmových
POHÁDEK

www.letohradekbrno.cz
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OFICIÁLNÍ Mobilní aplikace

IDS JMK POSEIDON
Koupíte
jízdenky
IDS JMK

Zobrazíte
Získáte
aktuální
dopravní
odjezdy
informace

Stáhnete
jízdní
řády

Plánky,
schémata,
...

PDF

PDF

Avaiable on the

Android app on

Google play
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Přejeme Vám
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sApp
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Store jmk
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Tiskové chyby vyhrazeny

načti a
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zdarma
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změny v dopravě
Regionální výluky IDS JMK

Výluka na linkách R8 a
R12 Brno - Vyškov

Od 22. do 24. 2. 2019 vždy od 7:00 do 19:00 hodin budou vlakové linky R8/R12 nahrazeny autobusy náhr. dopravy.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy
dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.

22. - 24. 2. 2019
R8, R12

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vybrané vlaky a autobusy obsluhují pouze některé zastávky. Doporučujeme využít vyhledávače spojení nebo
PDF jízdní řád uvedený níže.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy
Od 25. do 27. 2. 2019 vždy od 7:00 do 19:00 hodin budou vlakové linky R8 a R12 nahrazeny autobusy náhradní
dopravy. Od 22. 2. 2018 budou vlaky nahrazeny pouze mezi Brnem a Vyškovem - více na další straně.

Výluka na linkách
R8 a R12

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Přerov - Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

25. - 27. 2. 2019

Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní
dopravy dle výlukového jízdního řádu.

R8, R12

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vybrané vlaky a autobusy obsluhují pouze některé zastávky. Doporučujeme využít vyhledávače spojení nebo
stáhnout PDF jízdní řády uvedené na webu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

Výluka mezi hlavním
nádražím a židenicemi
18. - 27. 2. 2019

Od 18. do 27. 2. 2019 budou z důvodu omezení dopravní kapacity v úseku Brno hl.n. - Brno-Židenice vybrané
vlaky v úseku Brno-Královo Pole - Brno-Židenice - Brno hl.n. odřeknuty bez náhrady:
Přehled odřeknutých vlaků v nepracovní dny
Vlaková linka S33
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:
14140, 14100, 14142, 14102, 14104, 14106, 14110, 14112, 14114, 14116, 14118, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152,
14154, 14156, 14120, 14122, 14124;
Brno-Královo Pole – Brno hl. n. nejedou vlaky linky S33:
14141, 14101, 14143, 14103, 14107, 14109, 14111, 14113, 14115, 14117, 14119, 14145, 14147, 14149, 14151, 14153,
14155, 14121, 14123, 14159;

S33, S2

Přehled odřeknutých vlaků v pracovní dny
Vlaková linka S2
Brno hl. n. – Rájec-Jestřebí nejedou vlaky linky S2:
4040, 4042, 4048, 4052; 4054, 4056, 4058, 4060;
Brno hl. n. – Blansko: 4044, 4050;
Rájec-Jestřebí – Brno hl. n. nejedou vlaky linkyS2:
4041, 4043, 4045, 4049, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061;
Blansko – Brno hl. n.: 4047, 4051;
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Vlaková linka S33
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:
14102, 14106, 14110, 14112, 14114, 14116, 14118, 14120, 14122;
Brno hl. n. – Brno-Židenice: 14165
Brno-Královo Pole – Brno hl. n.: nejedou vlaky linky S33:
14103, 14107, 14111, 14113, 14115, 14117, 14119, 14121, 14123;
Brno-Židenice – Brno hl. n.: 14164
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V sobotu 23. 2. 2019 od 07:40 do 16:30 hodin bude vyloučen provoz tramvají na Lesnou a bude dočasně přeložena
zastávka Zemědělská ve směru do centra.

Výluka tramvají
na lesnou

strom roku 2019

Hlasujte pro český národní
Hlasujte pro český národní
strom v anketě
Evropský
strom
ujte pro český národní v anketě Evropský
strom rokustrom
2019roku 2019 Lípa svobody z Velkých Op
lepa“ byla vysazena při zalo
m v anketě Evropský
v roce 1918 a jako stoletá se
m roku 2019
S dalšími 14 státy soutěží o
Linka 9 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Zemědělská. Vynechá zastávky Lesnická, Bieblova,
Fügnerova, Halasovo náměstí a Čertova rokle. Zastávku Zemědělská obslouží ve směru do centra v přeložené
poloze ve smyčce tramvají.

23. 2. 2019

9

Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x9 mezi zastávkami Zemědělská a Haškova.

Linka x9 po trase a zastávkách Zemědělská (nástup: zastávka linky 46) – Lesnická – Bieblova – Fügnerova –
Halasovo náměstí – Slavíčkova – Fillova – Loosova – Haškova.
Změny zastávek:
Zastávku Čertova rokle nebude možné obsloužit! Využijte blízkou zastávku autobusu Halasovo náměstí.

Zastávky tramvaje Halasovo náměstí, Fügnerova, Bieblova a Lesnická (zastávka Lesnická pouze do centra)
nebude možné obsloužit! Využijte zastávky autobusu na přilehlé pozemní komunikaci.
Zastávka Zemědělská (do centra) bude pro linku 9 přeložena do smyčky tramvají, pro linku 46 na ulici Zemědělskou
(ke křižovatce s ulicí Lesnická).
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Bohu
Hlasování probíhá pod záštitou

Hlasujte pro český národní
strom v anketě Evropský
strom roku 2019

hejtmana Jihomoravského kraje
Bohumila Šimka.

Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská
lepa“ byla vysazena při založení Československa
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.

foto: Marek Olbrzymek

Poslední
možnost
hlasovat

S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom
roku 2019.
Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.
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