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TOP akce:
Slovácký rok v kyjově
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v K y jo v ě
st ra n a 4

Vážení cestující,
zajeďte si od zítra do neděle na Slovácký rok v Kyjově. Je to
významná nejen folklorní akce, která se koná jen 1x za 4 roky.
Pro cestu z Brna využijte vlaky S6 nebo R56 ze Židenic nebo
z Hlavního nádraží nebo posílenou linku 106 ze Zvonařky.
Poslední víkendový odjezd z Kyjova do Brna je vlakem R56
ve 21:28. První ranní spojení v sobotu a neděli autobusem
106 ve 3:56.
Program akce je na odkazu www.slovackyrok.cz.

Předplatní
jízdenka

Slevový
program

Jak vrátit předplatní jízdenku IDS JMK

Zámek Slavkov u Brna

Cestující vlastnící platnou průkazku a kupón má nárok na vrácení poměrné částky
jízdného za podmínek:

Partnerem slevového programu IDS JMK
je Zámek Slavkov u Brna - Austerlitz, který
cestujícím s jízdenkou IDS JMK poskytuje
slevu na vstup:

Cestující předloží časově dosud platnou průkazku a kupón, které jsou původní a
v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelné. Cestující prokáže svoji totožnost,
údaje totožnosti musí být shodné s údaji na průkazce a kupónu.
Předplatní jízdenku vrátíte:
Dopravní podnik města Brna - na předprodejním místě, kde jste jízdenku zakoupili
České dráhy - na předprodejním místě, kde jste jízdenku zakoupili.
Ostatní předprodeje autobusových dopravců a pobočky české pošty - volejte
na tel. číslo 517 317 324.
Vrácena bude následující částka vypočítana podle vzorce X=C-S, kde:

20 % s jednorázovou jízdenkou použitou v
daný den pro cestu do Slavkova u Brna.
20 % s platnou předplatní jízdenkou
jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní,
měsíční, čtvrtletní, roční);
20 % z rodinného vstupného, jestliže se
alespoň jeden člen rodiny prokáže
předplatní jízdenkou jednodenní nebo
vícedenní.

P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný
reklamaci uplatnil Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů. Vracení částek je možno nárokovat jen u subjektu,
který jízdenku vydal.

Více na https://www.idsjmk.cz/vraceni.aspx
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Tiskové chyby vyhrazeny

X - vrácená částka cestujícímu
C - cena vraceného kupónu
Su měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč;
u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč;
u ročních dokladů S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč.

Sleva na vstupné do zámku ve výši 20 % se
poskytuje následovně:
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Nepřetržitě od 17. 8. 2019 od 7:25 hodin do 21. 8. 2019 15:00 hodin budou vlaky linky R56, S6 v úseku
Bzenec/Veselí n/M - St. Město u Uh. Hradiště nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu.

vÝLUKA MEZI bZENCEM/
vESELÍM NAD MORAVOU
A sT. mĚSTEM U uh.

směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/Kunovice:
Linka A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných stanicích.
Linka B – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56.

17. - 21. 08. 2019
s56, r6

směr z Uh.Hradiště/Kunovic do Veselí n.M.:
Linka A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup ve Veselí n.M.
Linka B – zajišťuje obsluhu zastávek a stanic v obvyklé časové poloze.
U vybraných spojů náhradní dopravy je přeprava jízdních kol umožněna v omezeném počtu (6 jízdních
kol), pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St. Město u Uh. Hradiště:
Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, žel. st.“
Veselí nad Moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
Veselí nad Moravou-Milokošť – na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Milokošť“

vÝLUKA NA LINCE r8

Od 17. 8. 2019 do 1. 9. 2019 do 17:30 hodin budou vlaky linky R8 směr Přerov v úseku Vyškov na Mor. –
Brno hl. n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

17. 08. - 01. 09. 2019

Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R zajištěna nákladním automobilem. Nakládku a vykládku
zavazadla si cestující zajišťuje sám.

r8

Vlaky linky R12 již budou opět v provozu.
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
Na vlakové lince S52 bude docházet k nahrazení vlaků náhradní autobusové dopravě. Přeprava jízdních
kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy bude vyloučena.
Přehled výluk na lince S52:

vÝLUky na lince S52
19. - 26. 08. 2019

V úseku Hodonín - Mutěnice
19.8. 2019 od 7:20 do 14:00 hod.
20.8. 2019 od 7:20 do 14:00 hod.

S52

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
V úseku Hodonín - Čejč
21.8. 2019 od 7:20 do 14:40 hod.
22.8. 2019 od 7:20 do 14:40 hod.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
▪ Mutěnice zastávka – u nádraží, na ulici Vinařská
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
V úseku Čejč – Kobylí na Moravě
23.8. 2019 od 7:50 do 15:10 hod.
26.8. 2019 od 7:50 do 15:10 hod.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
▪ Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice. žel. zast.“
▪ Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

Změny na linkách 610,
611 a 630 / Újezd u brna
20. 8. - 15. 11. 2019
610, 611, 630

Od úterý 20. 8. 2019 do pátku 15. 11. 2019 bude upraven provoz regionálních linek IDS JMK v Újezdě u
Brna následovně:
Linka 610: všechny spoje jedou v úseku mezi zastávkami Újezd u Brna, MěÚ a Otnice, Na Konci
obousměrným odklonem po silnicích II/416 a II/4166 přes Hostěrádky-Rešov a Šaratice. Vynechají
zastávku Újezd u Brna, Rychmanov. Na odklonové trase neobsluhují žádné zastávky.
Linka 611 jede po své trase, dochází k prodloužení některých spojů o úsek Milešovice – Otnice - Lovčičky.
Linka 630 jede po své trase, dochází k časovým posunům z důvodu návazností na linku 610 v Otnicích.
Změna zastávek: Újezd u Brna, Rychmanov bez obsluhy.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od 16. 8. 2019 16:00 hodin do 18. 8. 2019 23:59 hodin bude upraven provoz linek 251 a 290 v Jevíčku.

oMEZENÍ DOPRAVY
V JEVÍČKU - POUŤ

Linka 251 bude začínající/končící v zastávce Jevíčko, středisko ČSAD.
Linka 290 pojede obousměrně odklonem ze zastávky Jevíčko, uhelné sklady na dočasnou konečnou
zastávku Jevíčko, středisko ČSAD odklonem ulicemi Okružní III a Brněnská.

16. - 18. 08. 2019

Linka 291, spoj 35 pojede ze zastávky Jevíčko, středisko ČSAD v čase 22:34 do zastávky Jevíčko, uhelné
sklady odklonem ulicemi Brněnská a Okružní. Spoj vynechá zastávku Jevíčko, náměstí.

251, 290, 291

Změna zastávek:
Jevíčko, náměstí – zastávka bez obsluhy (náhradou obsloužena zastávka Jevíčko, středisko ČSAD)
Od pátku 16. 8. 2019 od 20:00 hodin do pondělí 19. 8. 2019 do 06:00 hodin pojede linka 550 v obci Přítluky
odklonem po místních komunikacích ulicemi Poštovní a Dlouhá.

oMEZENÍ DOPRAVY
v přítlukách

Změna zastávek:
Zastávka Přítluky, pod věží bude dočasně přeložena na silnici III/42115 za křižovatku s ulicí Dlouhou
směrem na Rakvice.

16. - 19. 08. 2019
550

Od pátku 15. 8. 2019 od 08:00 hodin do neděle 18. 8. 2019 do 23:59 hodin linky 550, 570 pojedou
odklonem po silnicích III/42123 a III/42117.

oMEZENÍ DOPRAVY
v Milovicích

Změna zastávek:

15. - 18. 08. 2019

Zastávka „Milovice, restaurace“ bude dočasně přeložena na silnici III/42117 u vjezdun do obchodního
areálu.

550, 570

Vydejte se na dráhu
Dispečera IDS JMK
Náplň práce:
Řízení provozu IDS JMK (směny ráno a odpoledne),
komunikace s cestujícími,
operativní řešení problémů v dopravě.
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
firemní benefity
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…
Požadujeme:
zájem o oblast veřejné dopravy,
znalost programů MS Excel, MS Word, bez záznamu v trestím rejstříku.
Nezbytná je schopnost rychlého a správného rozhodování,
komunikativnost, odolnost proti stresu.

Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz
nejpozději do 31. 8. 2019.
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Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj
životopis a motivační dopis. Ve druhém kole se vybraní zájemci podrobí
psychotestům a následně proběhne ústní představení uchazeče před
komisí.

https://www.idsjmk.cz/zamestnani.aspx
www.fb.com/idsjmk.cz

3

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

tIP NA VÝLET S IDS JMK
SLOVÁCKÝ ROK
V KYJOVĚ
Největší folklorní událost, která se stejně jako olympijské hry opakuje jen jednou za čtyři
roky. Brány královského města Kyjova se milovníkům tradic, lidové hudby, písní, tanců,
a především skvělé zábavy otevřou letos v srpnu už podvacáté. Centrum kyjovského
Dolňácka se opět po čtyřech letech stane Mekkou folkloristů z Čech, Moravy i zahraničí.
Více o akci na webu www.slovackyrok.cz.
Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajistí posílení vybraných spojů
v celém regionu a také spojení linkou 106 mezi Brnem a Kyjovem. Spojení vlaky a
autobusy hledejte ve vyhledávači spojení na webu www.idsjmk.cz.

ceny jízdenek
Brno - Kyjov
Kategorie
cestujícího

bez předplatní
jízdenky pro zóny
100+101
počet
cena
zón

Letovice

s předplatní
jízdenkou pro zóny
100+101
počet
cena
zón

9 zón

71 Kč

7 zón

56 Kč

cestující 65+

9 zón

17 Kč*

7 zón

14 Kč

student do 26

9 zón

17 Kč*

7 zón

14 Kč

S6
R56

Znojmo
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Kyjov
Hodonín
Mikulov

* Ceny uvedené v tabulce platí při nevyužití městských linek
1 - 99 po Brně. Slevu je třeba doložit dle Tarifu IDS JMK.
www

Blansko
Vyškov
Brno 106

www.fb.com/idsjmk.cz

Veselí n/M

Břeclav

Tiskové chyby vyhrazeny

dospělý

Boskovice
Tišnov
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