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Slovácký rok v kyjově
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Linking Danube
st ra n a 6

Vážení cestující,
v Kyjově se od 15. do 18. srpna 2019 koná nejvýznamnější a
největší folklorní událost, která se stejně jako olympijské hry
opakuje pouze jednou za čtyři roky - Slovácký rok.
Přehled spojení na tuto akci uveřejníme na webu během
příštího týdne.
Více o akci na webu www.slovackyrok.cz.

ilustrační foto

Přepravní kontrola
ve vlacích a vozidlech

Slevový
program

Děkujeme vám,
že cestujete s platnou jízdenkou

Aqualand Moravia
Pasohlávky
Partnerem Slevového programu IDS JMK je
také Aqualand Moravia, který poskytuje
slevu na vstup.
Sleva na vstup ve výši 10 % se poskytuje
následovně:

Přepravní kontrolu v rámci IDS JMK (dle Smluvních přepravních
podmínek IDS JMK a Tarifu IDS JMK) provádějí revizoři, pověření
pracovníci, průvodčí a také řidiči vozidel.
Ve vozidlech a vlacích se můžete setkat s revizory:
KORDIS JMK
DPMB
ČD (platí SPPO ČD)
Přepravní kontrola firmy ASAD - Jiří Sladký
Přepravní kontrola firmy INGSPED
Přepravní kontrola Vyškov

REVIZOR

10 % slevu na 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.

Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení
Smluvních přepravních podmínek činí 1500 Kč. Pokud cestující
přirážku uhradí na místě v hotovosti nebo do 5 pracovních dnů
ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 800.

Spojení z Brna zajišťuje linka 105 AQUABUS.

Děkujeme vám, že cestujete s platnou jízdenkou

Více na https://www.idsjmk.cz/kontrola.aspx
www

www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, že byl v době kontroly držitelem
platné průkazky s kupónem, uhradí pouze poplatek ve výši 50 Kč.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

doprava na festival
Moravské hrady - hrad
veveří

Z důvodu konání kulturní akce Moravské hrady bude v pátek 9. srpna 2019 a v sobotu 10. srpna 2019 posílena
doprava k hradu Veveří k zastávce U Matky Boží.
CESTOVÁNÍ NA AKCI VE SMĚRU Z BRNA
Využijte autobusovou linku 303 ze zastávky Zoologická zahrada do zastávky U Matky Boží. Linka 303 bude
v provozu podle běžného jízdního řádu a jednotlivé spoje budou případně posíleny autobusem navíc.

09. - 10. 08. 2019
303

V pátek odpoledne a v sobotu v průběhu celého dne budou na lince ve směru z Brna také zajištěny spoje
navíc - podrobnosti zde. Podle aktuální poptávky také pojedou expresní spoje nad rámec jízdního řádu,
které obslouží pouze zastávky Zoologická zahrada a U Matky Boží.

OFICIÁLNÍ
Mobilní aplikace
IDS JMK POSEIDON

Pro cestu na akci lze využít pouze spoje linky 303, jedoucí přes Mečkov nebo s cílovou stanicí U Matky Boží.
Nepoužívejte spoje, jedoucí přes Hvozdec!
Na všech spojích, včetně posilových, je nutné mít zakoupenou jízdenku na příslušný počet tarifních zón.
Zastávka U Matky Boží leží v tarifní zóně 325, prodej jízdních dokladů je možný také přímo u řidičů linky 303,
a to bez příplatku.
Využijte však možnost nákupu jízdenek v předprodeji, urychlíte tak odbavení u řidiče. Na lince 303 neplatí
SMS jízdenky. Jízdenky můžete zakoupit v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon nebo přímo u řidiče.
Jízdenky na akci z centra Brna: 4 zóny/90 minut za 34 Kč.
Jízdenky na akci z centra Brna pro majitele přepl. jízdenek na zóny 100+101: 2 zóny/45 minut za 20 Kč.
CESTOVÁNÍ Z AKCE VE SMĚRU DO BRNA
Využijte autobusovou linku 303 a ve večerních hodinách posilové spoje ze zastávky U Matky Boží do zastávky
Zoologická zahrada. Linka 303 bude v provozu podle běžného jízdního řádu a jednotlivé spoje budou
případně posíleny autobusem navíc. V pátek odpoledne a v sobotu během celého dne budou na lince
také zajištěny spoje navíc - podrobnosti zde. Na všech spojích platí běžný tarif IDS JMK.
Po oba dny, vždy od 22:00 do 1:00 (poslední odjezd ze zastávky U Matky Boží), budou ze zastávky U Matky
Boží řazeny spoje navíc dle aktuální poptávky po přepravě. V zastávce Zoologická zahrada je možný
přestup na linky P1 nebo N98 směr Svratecká a Hlavní nádraží.

nainstalujte
aplikaci a kupujte
jízdenky přímo
v mobilu

Tarifní upozornění: Do 22:00 platí na lince 303 běžný tarif IDS JMK. Od 22:00 je pak přeprava BEZPLATNÁ.
Pozor, na navazujících linkách MHD v Brně již opět platí běžný tarif!
CESTOVÁNÍ NA AKCI VE SMĚRU Z VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Využijte autobusovou linku 303 ze zastávky Veverská Bítýška, náměstí do zastávky U Matky Boží. Linka 303
bude v provozu podle běžného jízdního řádu. V pátek přibližně odpoledne a v sobotu během celého dne
budou na lince ve směru z Veverské Bítýšky také zajištěny spoje navíc, využijte vyhledávač spojení na www.
idsjmk.cz
Na všech spojích, včetně posilových, je nutné mít zakoupenou jízdenku na příslušný počet tarifních zón.
Zastávka U Matky Boží leží v tarifní zóně 325, prodej jízdních dokladů je možný také přímo u řidičů linky 303, a
to bez příplatku. Využijte však možnost nákupu jízdenek v předprodeji, urychlíte tak odbavení u řidiče.
CESTOVÁNÍ Z AKCE VE SMĚRU DO VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Využijte autobusovou linku 303 a ve večerních hodinách posilové spoje ze zastávky U Matky Boží do zastávky
Veverská Bítýška, náměstí Linka 303 bude v provozu podle běžného jízdního řádu. Na těchto spojích platí
běžný tarif IDS JMK.

Android app on

Google play

Po oba dny, vždy od 21:59 do 0:59 budou ze zastávky U Matky Boží řazeny spoje navíc v intervalu cca 30
minut. Do 22:00 platí na lince 303 běžný tarif IDS JMK. Od 22:00 je pak přeprava BEZPLATNÁ. Na ostatních
linkách není doprava bezplatná.
Doporučené jízdenky na akci:
Pro cestu z centra Brna (ze zóny 100) potřebujete jízdenku na 4 zóny (100+101+310+325) za 34 Kč.
Cestující s brněnskou šalinkartou na zóny 100+101 si mohou dokoupit jednorázovou jízdenku na na 2 zóny za
20 Kč.
Jízdenky lze zakoupit v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON. Nelze využívat SMS JÍZDENKY.

Available on the

App Store
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www.idsjmk.cz
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Výluka v medlánkách
v Brně
10. - 11. 11. 2019

Od soboty 10. 8. 2019 od 6:00 hodin do neděle 11. 8. 2019 do 5:00 hodin bude upraven provoz linek 41,
65, 71 a N91 v Medlánkách.
Linky 41 a 71 budou vedeny mezi zastávkami Hudcova a Řečkovice obousměrným odklonem přímo
ulicí Banskobystrická (po zastávkách a trase linky N91) a dále po svých trasách.
Jízdou po odklonové trase vynechají zastávky: Vozovna Medlánky; Medlánky, škola; Medlánky a
Olšanského. Navíc obslouží zastávky Kořískova a Filkukova, zastávku Hudcova obslouží také při jízdě ve
směru do Králova Pole (na tramvajovém ostrůvku).

41, 65, 71, N91

Zastávku Řečkovice obslouží v přeložené poloze v ul. Terezy Novákové (na zastávkách linky N91).
Linky 65 a N90 - jízdní řády budou uveřejněny.

Od pondělí 12. 8. do pátku 15. 11. 2019 pojede linka 550 mezi zastávkami „Zaječí, žel. st.“ a „Přítluky,
rozc. 2.0“, resp. „Přítluky, Nové Mlýny, obalovna“ obousměrně odklonem po místní komunikaci obce
Zaječí kolem rozc. k vinařství U Kapličky.

Omezení dopravy
v obci zaječí

Změna zastávek:
Zastávka „Zaječí, MŠ“ přesunuta na začátek objízdné trasy naproti areálu sběrného dvora.
Zastávka „Zaječí, rest.“ přesunuta na objízdnou trasu mezi křiž. ulic „U Vily“ x „Vinařská“ a rozc. k vinařství
U Kapličky.
Zastávka „Zaječí, škola“ po dobu výluky bez obsluhy.

12. - 15. 11. 2019
550

Od středy 14. 8. 2019 od 12:00 hodin do úterý 20. 8. 2019 do 12:00 hodin nepojede linka 913 závlekem na
zastávku Čejkovice, u kostela na ulici Templářské, ale z ulice Templářské ve směru do Hodonína zabočí
doprava přímo na ulici Masarykovu a naopak ve směru od Hodonína zabočí z ulice Masarykovy přímo
na ulici Templářskou ve směru Čejč.

Přesun zastávky,
čejkovice u kostela
14. - 20. 08. 2019

Změna zastávek:
Zastávka Čejkovice, u kostela bude přesunuta následovně:
ve směru od Hodonína – na odstavnou plochu mezi domy č. p. 155 a 156
ve směru od Čejče – do prostoru cca 30 metrů za cukrárnou

913

Od pondělí 12. 8. 2019 10:00 hodin do pondělí 19. 8. 2019 16:00 hodin bude upraven provoz linky 702 v
Pozořicích.

Omezení dopravy v
pozořicích

Linka 702 pojede v Pozořicích mezi zastávkami Pozořice, nám. nebo Pozořice, Jezera a zastávkou
Pozořice, Velké Lipky ve směru do Viničných Šumic odklonem ulicí Nad Sokolovnou (průjezdná v obou
směrech).

12. - 19. 08. 2019
702

Linka 702 spoj 255 obslouží zastávku Pozořice, nám. pro linku 702 směr Brno a dále pojede k zastávce
Pozořice, Velké Lipky ulicemi Holubickou a Malé Lipky.
Neobsluhované zastávky:
Pozořice, náměstí pro spoje od Jezer směr Viničné Šumice

Od středy 14. 8. do pondělí 19. 8. 2019 budou mít linky 522 a 612 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 pouze pro směr Šitbořice přeložena cca 80 metrů od křižovatky silnic II/381 x III/0544
ve směru na Boleradice.

14. - 19. 08. 2019
522, 612

Vlak S33/14112 - odjezd z Brna hl. n. ve 11:13 hodin.
Vlak S33/14113 - odjezd z Brna-Králova Pole v 12:03 hodin.

10 - 11. 08. 2019

Využijte prosím tramvaje linek P6, 1 nebo 6.

S33

www

www.idsjmk.cz
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Ve dnech 10. a 11. 8. 2019 bude odřeknut jeden pár vlaků na lince S33.

Odřeknutí jednoho
párů vlaků linky S33

3

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od středy 14. 8. 2019 do středy 21. 8. 2019 budou mít linky 542 a 556 v Moravském Žižkově přeloženu zastávku
Moravský Žižkov, křižovatka na ulici Bílovskou do blízkosti křižovatky s ulicemi Břeclavská a Prušánecká.

Omezení dopravy
v moravském žižkově

Změna zastávek:
zastávka Moravský Žižkov, křiž. přeložena na ulici Bílovskou směrem k obecnímu úřadu

14. 08. - 21. 08. 2019
542, 556

Od 13. 8. 2019 od 14:00 hodin do 21. 08. 2019 do 8:00 hodin bude omezena doprava ve Velkých Pavlovicích
v oblasti autobusového nádraží (ulice Brněnská).

Omezení dopravy ve
velkých pavlovicích

Linky 542, 550 a 551 budou mít přeloženu zastávku Velké Pavlovice, aut. nádr. na ulici Dlouhá za kruhový
objezd.

13. 08. - 21. 08. 2019

Změna zastávek:
Zastávka Velké Pavlovice, aut. nádr. přeložena na ulici Dlouhá za kruhový objezd.

542, 550, 551

V neděli 11. 8. 2019 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 dopravy
ve velkých Bílovicích

- ve směru z Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi U Školky, Mírová a Podivínská – v tomto
směru jízdy obsluhují standardně všechny zastávky po trase.

11. 08. 2019

- ve směru do Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi Svárov, U Hřiště, Záhumní a Čejkovská – v
tomto směru jízdy je zastávka Velké Bílovice, kovárna pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou.

542, 556

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

Omezení dopravy
mezi Strážnicí a Vnorovy
10. 08. 2019

V sobotu 10. 8. 2019 od 12:00 do 19:30 hodin pojedou linky 910 a 911 mezi zastávkami Strážnice, aut. st. a
Vnorovy, ObÚ a v opačném směru mezi zastávkami Vnorovy, lidový dům a Strážnice aut. st. obousměrně
odklonem po silnici I/55 (vynechají tak místní část Lidéřovice).
Vynechají zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola. Náhradou zastaví v zastávce Vnorovy, kopec.
Změna zastávek:
Zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola bez obsluhy. Náhradní zastávka „Vnorovy, kopec“ bude
zřízena v blízkosti domů č. p. 187 a 664 na ulici Hlavní.

910, 911

Od pátku 9. 8. 2019 od 16:00 hodin do neděle 11. 8. 2019 do 21:00 hodin bude upraven provoz regionálnící
linek 104, 174 a 822 v Hrušovanech nad Jevišovkou následovně:

Omezení dopravy
v hrušovanech n/J

Linka 104: veškeré 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).

09. - 11. 8. 2019
104, 174, 822

Linka 174: veškeré 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: veškeré 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 9. 8. 2019 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.
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Autobusové zastávky Hrušovany n. Jev., lékárna – dočasně přeloženy na silnici II/415 mezi křižovatky s
ulicemi Anenská a Mokrá.
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tIP NA VÝLET S IDS JMK

TOP

Vinařské akce
jižní moravy
Během září a října se budou v
Jihomoravském kraji konat další
TOP vinařské akce. Zajištěna bude
posílená doprava vlaky a autobusy.
6. - 8. září
Pálavského vinobraní
Mikulov
13. - 15. září
Znojemské historické vinobraní
Znojmo
4. - 5. října
Valtické vinobraní
Valtice

www

www.idsjmk.cz
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Letovice

12. října
Burčákový pohod/Burčákové Šidleny
Mutěnice a Milotice

Boskovice
Tišnov
Brno

Blansko
Vyškov
S6
R56

Hodonín

Znojmo

5 4317 4317

Kyjov
Veselí n/M

Mikulov

@

932

Blatnice
pod S. Ant.
Břeclav

info@kordis-jmk.cz

Sledujte web www.idsjmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Posílena bude
regionální
autobusová linka 932.
Pro vyhledání spojení
využijte vyhledávač
spojení na webu
www.idsjmk.cz.

3. - 5. října
Burčákové slavnosti
Hustopeče
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Propojujeme Evropu

Danube Transnational Programme

Na

konci

června

tohoto

roku

skončil

projekt

Nejdůležitějším

výstupem

projektu

je

testovací

mezinárodní vyhledávač LinkingDanube.eu. Jeho cílem

LinkingDanube, jehož partnerem byl i KORDIS JMK.

Danube Transnational Programme

Projekt

možnosti

LinkingDanube
propojení

řešil

problematiku

vyhledávačů

spojení

ověření

veřejnou

dopravou v zemích Podunají. Zaměřil se i na podporu

nebylo nabídnout plnou funkcionalitu ale demonstrovat,

že je možné prostřednictvím nově vytvořeného rozhraní
propojit zcela rozdílné lokální vyhledávače a vyhledat

guidelines for projects
možnosti

přeshraničního

dojíždění

a

mobilitu

ve

spojení s využitím více vyhledávačů současně.

Druhým výstupem projektu je pak turistický dopravní

venkovských oblastech.

rozcestník www.DanubeScout.eu, který si klade za cíl

shromáždit doporučení pro turisty jedoucí do okolních
zemí.

www.idsjmk.cz
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