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NOVÉ INFOCENTRUM
V BŘECLAVI OTEVŘENO
Vážení cestující,

Aquabus
st ra n a 4

nově jsme pro vás otevřeli infocentrum IDS JMK v Břeclavi
na vlakovém nádraží. Naši pracovníci poskytují informace o
veřejné dopravě v Jihomoravském kraji včetně informací o
elektronickém odbavování cestujících.
Otevřeno
Pondělí - Pátek 09:30 - 18:00
Těšíme se na vaši návštěvu.

ZLEVNĚNÉ JÍZDENKY
PRO SENIORY, DĚTI A STUDENTY

SLEVOVÝ
PROGRAM

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student
či senior? Určitě při cestách mimo Brno využíváte slevy.
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,

Půjčovna koloběžek
SKOLOBĚŽKOU

B

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

Partnerem slevového programu IDS JMK je
společnost SKOLOBĚŽKOU, která cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na
půjčovné koloběžek:

Pokud jsi nejste jisti, napište nám na info@kordis-jmk.cz nebo
navštivte informační a prodejní centra IDS JMK.
Během prázdnin můžete využívat slevy pro seniory a studenty.

Sleva na půjčení koloběžek ve výši 10 %
se poskytuje následovně:
s platnou předplatní nebo jednorázovou
jízdenkou IDS JMK.
nevztahuje se nevztahuje na speciální
akce a nelze slevy kombinovat.

www.idsjmk.cz

STRANA 5
www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx

Tiskové chyby vyhrazeny

Více o partnerovi na www.skolobezkou.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Všechny vlaky linky S82 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu v úseku Znojmo Retz, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA ZNOJMO - RETZ

Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 45 minut dříve, než je pravidelný odjezd
vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět až o 37 minut později.

18. 7. - 6. 9. 2020
S82

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Vlaky ExP/1749 a ExP/1750 jedou v úseku Znojmo - Šatov dle pravidelného jízdního řádu bez omezení.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“
• Znojmo-Nový Šaldorf – na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, Konice, rozc 1.0““
• Šatov – na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, křižovatka“
• Unterretzbach – na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstraβe“
• Retz – u nádražní budovy
• Hollabrunn – u nádražní budovy (mimo IDS JMK)
• Stockerau – u nádražní budovy (mimo IDS JMK)
Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě – Čejč nahrazeny autobusy náhradní
dopravy (NAD). Z důvodu uzavření železničního přejezdu ve Velkých Pavlovicích na silnici II/421 v ulici
Hodonínské pojedou autobusy z Velkých Pavlovic do Bořetic přes Němčičky!!

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ
NA MORAVĚ

V době výluky bude dne 5. a 6.8.2020 bude probíhat souběžná výluka Kobylí – Čejč.

27. 7. - 7.8. 2020

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - u nádražní budovy
- na náměstí, na zastávce IDS JMK „Čejč, nám.“
▪ Brumovice - na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel. st.“
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice, žel. st.“
▪ Němčičky - na zastávce autobusů IDS JMK „Němčičky, střed“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, obchodní středisko“
▪ Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

S52

Přestup mezi linkou xS52 a linkou 551 je ve směru Zaječí - Bořetice - Vrbice na zastávce Velké Pavlovice, aut.
nádr., kde bus linky 551 vyčká příjezdu NAD xS52.
Pro zajištění spojení Zaječí - Němčičky zastaví bus NAD xS52 navíc na zastávce Němčičky, střed.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

ZASTÁVKA LYSICE, PERNÁ
BEZ OBSLUHY
20. 7. -3. 8. 2020

Linka 162 pojede v uvedené době pouze ve směru z Boskovic do Černé Hory a Kuřimi mezi zastávkami Krhov
a Bořitov, ZD odklonem přes Lysice (bez zastavování v zastávkách po trase). Vynechá tak zastávku Lysice,
Perná. Ve směru jízdy z Černé Hory do Boskovic je linka 162 pojede po standardní trase.
Neobsloužené zastávky:
Lysice, Perná – zastávka ve směru Černá Hora bez obsluhy.

162

Zastávka Hodějice, u mostu je přesunuta před dům č. 78. Přejděte si prosím na přesunutou zastávku.

PŘESUN ZASTÁVKY
HODĚJICE, U MOSTU
20. 7. -17. 8. 2020
630

DO 9. 8. 2020
610, 611, 630

Linka 611: Zrušena, spoje převedeny na linku 610.
Linka 630: Mezi zastávkami Šaratice a Otnice, host. U Marků pojede odklonem po silnici III/4165 – křižovatka se
silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště - Otnice, Milešovská – Otnice, host. U Marků. Všechny spoje
tak vynechají zastávku Otnice, Na Konci. Většina spojů je ukončena v zastávce Šaratice.

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Linka 610: Veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Újezd u Brna, Městský úřad a Otnice, Na Konci odklonem
po obousměrné objízdné trase: Újezd u Brna, MěÚ – silnice II/416 – Hostěrádky-Rešov – Šaratice – silnice
III/4165 – křižovatka se silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště (– Milešovice, host. Laštůvka) – Otnice,
Milešovská – Otnice, host. U Marků. Všechny spoje tak budou vynechávat zastávky Újezd u Brna, Rychmanov
a Otnice, Na Konci, na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.

VÝLUKA OTNICE PRODLOUŽENA
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ESHOP.IDSJMK.CZ
PŘEDPLATNÍ
JÍZDENKY
Z POHODLÍ
DOMOVA
Otázky a odpovědi k elektronickému
jízdnému a k systému Pípni-a-Jeď
Proč se mi strhla z karty 1 Kč? Jde jen o ověření platnosti karty prováděné bankou u některých karet. Částka se
vám během několika dnů vrátí zpět na účet.
Když mám šalinkartu pro Brno, může mi validátor v Brně strhnout peníze, když se o něj třeba omylem opřu?
Pokud si sami manuálně nezvolíte platbu jízdenky, validátor vám v tomto případě peníze nestrhne, maximálně
provede ověření 1 Kč - viz výše.
Včera jsem využil službu pípni-a-jeď a nevím kolik peněz mi vlastně zařízení strhlo. Ano, to je v pořádku, v první
den se někte-rým z vás na výpisu může objevit různě vysoká blokovaná částka (obvykle 25 Kč). Přesná suma se
ale počítá podle počtu jízd až následující den a banka vše vyčíslí až po několika dnech. Dokud tedy nemáte na
bankovním výpisu definitivní částku, nemá smysl cenu za jízdné reklamovat.
Co se stane, když si zapomenu odpípnout? Nic, maximálně místo 20 Kč zaplatíte 25 Kč. Odpípnutí není povinné.
Používá se jen v případě, pokud cestujete méně než 15 minut, abyste dosáhli na levnější jízdenku.
Jak mám zjistit, kolik jsem toho projel a kolik jsem zaplatil? Přihlašte se na eshop.idsjmk.cz a tam se přihlašte buď
vaším účtem, pokud jste v eshopu registrovaný, nebo se přihlašte číslem Vaší bankovní karty. Uvidíte všechny
pohyby s kartou a jízdenky na jejich základě vydané.
Jak mám správně postupovat při reklamaci? Nejprve postupujte podle předchozího bodu. Pokud se situace nevysvětlí, pak nám prosím napište kontrolní řetězec k jízdence z bankovního výpisu. Má podobu řetězce s písmeny
a čísly o délce 10 znaků: např. 0fb4c6045a. Dále velmi oceníme, když nám pošlete 4 poslední znaky z čísla Vaší
bankovní karty. Pokud jste registrovaní v eshopu, pak stačí jen poslat váš přihlašovací email.
Nevíte si stále rady? Napište nám na info@kordis-jmk.cz. Na dotaz odpovíme obvykle do 2 dnů.
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Sezonní přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia /
Autokempem Merkur je v provozu během celého roku o víkendech a během svátků.
O letních prázdninách je v provozu také v pracovní dny. Linka je označena číslem
105 a odjíždí ze Zvonařky. Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.
Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.

BRNO AQUALAND MORAVIA
Víkendy (soboty + neděle + svátky) / Sa + Su
07:25

08:55

09:55

11:55

13:55

15:55

16:55

17:55

18:55

19:55

Pracovní dny / working days
07:05

07:55

08:55

09:55

11:55

15:35

16:35

17:35

18:35

19:55

12:45

13:15

14:05

14:35

15:05

Během letních prázdnin Aqualand
Moravia připravuje zajímavé akce pro
celou rodinu.

AQUALAND MORAVIA BRNO
Víkendy (soboty + neděle + svátky) / Sa + Su
10:10

12:10

14:10

15:10

16:10

18:10

19:10

21:10

Aqualand Moravia se těší na Vaši
návštěvu.

Pracovní dny / working days
09:45

11:15

18:45

21:10

24 H

12:15

13:15

14:15

14:50

15:20

16:10

16:45

17:45

Více o Aqualandu Moravia na odkazu
http://www.aqualand-moravia.cz.

Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku Celosíťovou
za 190 nebo 150 Kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti
do 15 let a nemusíte řešit další jízdenky.
Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón
za 49 Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč.

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje
Aqualand Moravia.
www

Aqualand Moravia je největší vodní
zábavní centrum na Moravě. V areálu
můžete vyzkoušet 20 vodních atrakcí,
14 bazenů, sauny a kvalitní gastronomii .
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Sleva s jízdenkou
IDS JMK na vstup
Partnerem Slevového programu IDS
JMK je také Aqualand Moravia, který
poskytuje slevu na vstup vě výši 10 %.
Podmínky slevy: 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.

www.fb.com/idsjmk.cz
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