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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

Využívejte slevy
s vaší jízdenkou
IDS JMK
sleva Až 20 %

Vážení cestující,
s vaší předplatní nebo jednorázovou jízdenkou můžete získat slevy
u našich partnerů.
Nově můžete využít slev od Muzea Vyškovska a Jihomoravského
muzea Znojmo.
Více na druhé straně a na www.idsjmk.cz/slevy.

aktuality a změny v dopravě
posílení dopravy k hradu veveří
slavnosti moravského uzeného

Výluka na lince 5 do Štefanikovy čtvrti

Z důvodů konání gastronomické akce Slavnosti moravského uzeného 2016 na hradě
Veveří bude v sobotu 5. a v neděli 6. března 2016 mimořádně posílena autobusová
linka 303.
Spoje linky 303 jedoucí podle platného jízdního řádu budou v případě potřeby
operativně posilovány vozidly navíc.
Přístup do místa konání akce je zajištěn ze zastávky Hrad Veveří umístěné v tarifní
zóně 310. Z toho důvodu upozorňujeme, že na všech pravidelných i mimořádných
spojích linky 303 platí Tarif IDS JMK. Jízdenky je možné zakoupit při nástupu do
vozidla linky 303 u řidiče. Na lince 303 není možné mimo zóny 100 + 101 použít SMS
jízdenku!
Využít můžete také univerzální jízdenku nebo jízdenku z aplikace pro mobilní
telefony IDS JMK POSEIDON - http://idsjmk.cz/poseidon.aspx
JŘ linky 303 - www.idsjmk.cz/jrady/303.pdf?lockoutId=4635&date=5.3.2016

Výluka mezi Znojmem a retzem - linka S82

Ve dnech 7. až 10. 3. 2016 vždy v čase od 9:20 do 15:40 hodin budou vlaky na lince
S82 nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úsecích u vlaků:
- Znojmo - Retz: 2241, 2249
- Retz – Znojmo: 2222, 2230
POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 19 minut
dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět o
18 minut později.

Výluka mezi Rakšicemi a Bohuticemi
Vlaky na lince S41 budou v úseku Rakšice - Bohutice nahrazeny autobusy náhradní
dopravy ve dnech od 7. až do 11. 3. 2016 vždy v čase 7:20 až 13:40.
Výlukový jízdní řád je uveřejněn na webu www.idsjmk.cz
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Rakšice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Krumlov,
Rakšice, žel. st.“)
Bohutice – u nádraží na křižovatce silnic pod přejezdem

Kontrola
jízdenky
po zakoupení

INFO

Z důvodu výměny kolejových objektů bude v sobotu 5. března 2016 od 7:00 do
19:30 a v neděli 6. března 2016 od 7:00 do 13:30 neprůjezdná tramvajová smyčka
ve Štefánikově čtvrti.
Linka 5 pojede pouze v úseku (Ústřední hřbitov -) Mendlovo náměstí - Jugoslávská
a dále odklonem do smyčky Černá Pole, Zemědělská, čímž vynechá zastávky
Zdráhalova, Venhudova a Štefánikova čtvrť. Na odklonové trase navíc obslouží
zastávky Tomanova a Zemědělská.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x5 po trase a
zastávkách Jugoslávská - Zdráhalova - Venhudova - Štefánikova čtvrť.
Změny zastávek:
• Jugoslávská
- Tramvajové zastávky linky 5 v ulici Merhautově
- ve směru do centra BEZ OBSLUHY;
- ve směru do Štefánikovy čtvrti namísto linky 5 obslouží linka x5;
- Linky 5 a x5 zastaví
- ve směru na Zemědělskou v ulici Jugoslávské za křižovatkou s Merhautovou na
dočasně zřízené zastávce;
- ve směru do centra na zastávce v ulici Jugoslávské společně s linkou 9;
• Zdráhalova, Venhudova
- namísto tramvají obslouží mimořádná linka x5;
• Štefánikova čtvrť
- zastávky ve smyčce BEZ OBSLUHY;
- namísto tramvají obslouží mimořádná linka x5 (zastaví na autobusových
zastávkách);
- autobusová zastávka ve směru z centra bude přeložena vpřed za výjezd ze smyčky.

Šalinění 2016

Vážení příznivci veřejné dopravy,
již 9. ročník Šalinění se koná pátek 1.dubna 2016, proto si tento termín rezervujte:).
Sraz účastníků od 15h na zastávce Červinkova, start v 16h výsadkem ze speciální
šaliny. Více informace a registrace na http://salineni.spjf.cz.
Cílem závodu je během 3 hodin získat co nejvíce bodů za bonusové zastávky, linky a
zóny. Strategii si volí každý závodník sám.
Pořádá jej nezisková organizace SPJF (Sdružení přátel Jaroslava Foglara) ve spolupráci
se společností Kordis (IDS JMK).

Vážení cestující,
po zakoupení jízdenky u řidiče nebo předplatní jízdenky na předprodejních
místech si překontrolujte správnost vydané jízdenky. Dle Smluvních
přepravních podmínek je cestující povinen zkontrolovat vydanou nebo
označenou jízdenku.
V případě chyby ihned jízdenku reklamujte. Děkujeme vám za spolupráci.
i www.idsjmk.cz
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Slevový
program

s jízdenkou IDS JMK slevy až 20 %

i www.idsjmk.cz/slevy

Vážení cestující,
děkujeme Vám za využívání služeb Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje.
Jako bonus k cestování s námi můžete využívat výhod Slevového
programu IDS JMK.

Pravidla Slevového programu
Slevy poskytnuté v rámci Slevového programu jsou určeny
cestujícím, kteří využívají služeb IDS JMK.
Slevy jsou poskytnuty na základě dohody mezi společností
KORDIS JMK, a.s. a druhým subjektem.
Pokud předložíte u pokladny vaši platnou jednorázovou nebo
předplatní jízdenku IDS JMK, získáte slevu dle pravidel Slevového
programu. Jednorázová nebo předplatní jízdenka musí být vždy
platná.
Slevy nelze kombinovat s jinými slevami partnerů.
Na slevu není právní nárok.
Na celodenní jízdenku se sleva obvykle poskytuje všem, kteří na
ni cestovali. Tedy v nepracovní dny pro 2 dospělé a 3 děti.
Na vaše dotazy rádi odpovíme na emailu info@kordis-jmk.cz.
Aktuální a platné slevy dle Slevového programu jsou
uveřejněny na www.idsjmk.cz/slevy.
Tento informační leták je platný ke dni vydání - březen 2016.

Výzva pro partnery
KORDIS JMK hledá partnery z řad veřejnoprávních institucí
(muzea, kulturní památky apod.) i soukromých společností, které
by byly ochotny nabídnout držitelům jízdenek IDS JMK slevy na
svoje služby či zboží.

Partneři programu

KORDIS JMK ve spolupráci s Jihomoravským krajem zajistí
propagaci těchto nabídnutých slev formou informací uvedených
na webových stránkách, v tištěných informačních materiálech
a dalšími formami. Tato výzva je kontinuální, přihlásit se může
každý zájemce.

NÁRODNÍ CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
SLUŽEB A INFORMACÍ V ČR

Rozsah a způsob spolupráce bude dohodnut individuálně.
KORDIS JMK si vyhrazuje právo v odůvodněných případech
spolupráci odmítnout.

ní služba „Žlutý anděl pro cyklisty“
stické informace a mapové podklady celého
a příhraniční oblasti Rakouska
ní letáky - penziony, hotely, restaurace,
, hrady, zámky, koupaliště a další volnočasové

kol – elektrokol, šlapacích kár, koloběžek,
, závěsných zařízení za kola pro přepravu dětí,
alking a navigace GPS
cyklistické výbavy – pitný režim, cyklistické
onožky, základní nářadí, náhradní díly
ní potraviny a výrobky – pravé Znojemské
avařeniny, ovocné a vinné džusy, med,
a, ruční papír
předměty – cyklistické lékárničky, obaly
a mobily, náramky a přívěsky, hrnky

INFO

Cílem spolupráce je zvýšit atraktivitu IDS JMK pro cestující.
V případě zájmu nás kontaktujte na mailu info@kordis-jmk.cz.
i www.idsjmk.cz
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