INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
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Od 19. do 21. srpna 2016 se na Masarykově okruhu koná tradiční Velká cena
silničních motocyklů. Pro dopravu na akci z centra Brna (z Mendlova náměstí)
využijte bezplatnou autobusovou linku 400.
Jízdní řád mimořádné autobusové linky 400
http://www.idsjmk.cz/jrady/400.pdf?lockoutId=5003&date=19.8.2016

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
DOPRAVA NA MASARYKŮV OKRUH Od pátku 19. srpna do neděle 21. srpna 2016 bude doprava návštěvníků mistrovství světa silničních motocyklů v areálu Masarykova okruhu zajišťována mimořádnou autobusovou linkou 400 v trase Mendlovo náměstí – Svážná – Pražská (←)/
Hoštická (→) – Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start. Linka bude v provozu vždy od 6:30 do 21:00 hodin, v neděli do
19:00 hodin. Maximální interval mezi spoji na lince je 30 minut, v době přepravní
špičky však bude zkrácen na cca 5 minut.
Doprava z kempu Žebětín
Pro návoz návštěvníků z kempu Žebětín k závodišti bude v provozu zvláštní autobusová linka s označením X, která pojede od 6:45 do 13:45 hodin po jednosměrné okružní
trase Automotodrom, Start – Kývalka, spojovací – Popůvky, Vintrovna – Troubsko,
Veselka – Žebětín, Křivánkovo náměstí – Žebětín, Chrpová – Žebětín, parkoviště –
Žebětín, camp – Tribuna D – Tribuny A, B – Hájenka Na Šípu – Automotodrom, Start.
Pro odvoz návštěvníků po skončení závodu pojede linka X v době od 13:45 do 18:45
hodin jednosměrně od zastávky Automotodrom, Start po části výše popsané trasy
pouze do zastávky Žebětín, Křivánkovo náměstí.
V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo po vyčerpání parkovacích kapacit v oblasti Automotodromu a na přírodních parkovištích v oblasti Žebětína může
být operativně zřízeno parkoviště osobních vozidel na Staré dálnici u křižovatky s
ulicí Kohoutovickou. V dané situaci bude operativně zavedena mimořádná linka příležitostné dopravy s označením P v trase Parkoviště Stará dálnice – Troubsko, Veselka
– Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start.
Jízdenky - linky 400, X a P
Přeprava cestujících na linkách 400, X a P je bezplatná. Na těchto linkách jsou garantovány odjezdy zajišťované nízkopodlažními vozidly.
Omezení na regionální lince 402
Z důvodu vysoké intenzity dopravy a uzavírek místních komunikací bude upraven
provoz regionální autobusové linky 402. V pátek 19. srpna nebudou odpolední spoje
linky 402 zajíždět do zastávek Tribuna B a Masarykův okruh. V sobotu 20. srpna po
celý den a v neděli 21. srpna do 18:00 hod. pak linka 402 pojede přímo přes zastávku
Omice, Kývalka, takže vynechává zastávky Kývalka spojovací, Automotodrom a Hájenka Na Šípu. Tyto zastávky obslouží linky 400 a X.

Lhota u Letovic dle výlukového jízdního řádu. Vybrané spoje zahájí/ukončí jízdu v
zastávce Letovice, u hřiště pro zajištění vazby na linku 276.
Linka 276 pojede v úseku Hluboké u Kunštátu – Letovice, Zábludov po své trase do
Letovic, kde bude ukončena na ulici Halasově v prostoru křižovatky na Lhotu (zastávka Letovice, Halasova) dle výlukového jízdního řádu. Vynechá tak zastávky Letovice, u
hřiště; Letovice, aut. st.; Letovice, Letostroj I; Letovice, Tylex jídelna; Letovice, u školy.
Vybrané spoje obslouží zastávku Letovice, Lhota u Letovic.
Mezi linkou 276 a linkami 255, 272 a 273 bude u vybraných spojů zajištěn přestup
(jedná se o pěší přesun mezi zastávkami Letovice, Halasova a Letovice, u hřiště).
Neobsluhované zastávky: Letovice, u hřiště; Letovice, aut. st.; Letovice, Letostroj I;
Letovice, Tylex jídelna; Letovice, u školy linkou 276

KRÁTKODOBÁ VÝLUKA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Z důvodu konání doprovodné promo akce před víkendovým mistrovstvím světa
silničních motocyklů bude ve čtvrtek 18. srpna 2016 od 11:00 do 12:30 hod.
vyloučen provoz tramvají přes náměstí Svobody a v ulici Masarykově.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Česká a Malinovského náměstí obousměrně
odklonem ulicí Rooseveltovou, čímž vynechá zastávky Náměstí Svobody, Zelný trh a
Hlavní nádraží. Na Malinovského náměstí linka 4 obslouží své zastávky pro příslušný
směr jízdy. Tramvaje se zde otočí a budou pokračovat zpět ulicí Rooseveltovou.
Linka 9 pojede mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní nádraží (přeložena
k nástupištím č. 5 a 6 u viaduktu) odklonem ulicí Rooseveltovou přes zastávku
Malinovského náměstí, takže vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
Linka 12 pojede mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží (přeložena k nástupištím č. 5
a 6 u viaduktu) odklonem ulicí Rooseveltovou přes zastávku Malinovského náměstí,
vynechá tak zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh.

VÝLUKA V LETOVICÍCH
Od 17. 8. 2016 do 26. 8. 2016 proběhne v Letovicích oprava vodovodu. Dochází
proto ke změnám na linkách 255, 272, 273 a 276.
Linky 255 a 272 mají mimořádně zařazenou zastávku Letovice, u hřiště dle výlukových
jízdních řádů. Vybrané spoje zahájí/ukončí jízdu v zastávce Letovice, u hřiště pro zajištění vazby na linku 276.

ŽÁKOVSKÉ A STUDENTSKÉ
JÍZDNÉ NA STRANĚ 2
NEBO NA WWW.IDSJMK.CZ.

Linka 273 v úseku Letovice, aut. st. až Letovice, u školy vynechá zastávku Letovice,

Roční předplatní jízdenka IDS JMK je nejvýhodnější variantou cestování.

VÝHODA ROČNÍ
JÍZDENKY IDS JMK

- Oproti jednorázovým jízdenkám ušetříte až 60 %.
- S roční jízdenkou IDS JMK může s jejím držitelem v nepracovní dny cestovat další
dospělá osoba a až tři děti do 15 let.
- S jízdenkou můžete využívat také slevového programu IDS JMK.
Přejeme Vám příjemnou cestu

INFO

i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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ŽÁKOVSKÉ A STUDENTSKÉ JÍZDNÉ

NA ŠKOLNÍ/AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
Cestující od 18 do 26 let

Kdo může využívat
slevu na jízdném

Městské dopravy
Při výdeji průkazky pro zóny:

Nárok na průkazku pro děti a studenty mají žáci základních a
středních škol, studenti vysokých škol ve věku od 15 do 26 let (tj. do
dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří plní povinnou školní
docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší
odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia
v ČR nebo cizině, pokud je toto studium v cizině postaveno Rozhodnutím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na roveň studiu na středních a
vysokých školách v ČR. Školní rok začíná 1.září.



Student, který z jakýchkoliv důvodů ukončil studium nebo je přerušil, nesmí
průkazku pro studenty dále používat a je povinen ji včetně kupónů neprodleně
vrátit výdejci.
Nárok na průkazku pro studenty nemají účastníci mimořádného
krátkodobého studia, večerních škol, kurzů včetně jazykových kurzů
s denní nebo prezenční formou studia, a to i pomaturitních, dále
dálkového, kombinovaného studia nebo přeškolovacího studia, studia při
zaměstnání, a všichni studenti starší 26 let.



Ceny za průkazku
a žákovský průkaz

Brno (100 + 101), Adamov (225),
Blansko (235), Bystřice n/P (370),
Mikulov (571), Břeclav (575),
Laa a.d.T. (580), Kyjov (675),
Vyškov (740), Znojmo (800)
nebo Hodonín (900)

Předložíte aktuální průkazkovou fotograﬁi
(3,5x4,5 cm), průkaz totožnosti* s datem narození
a doklad o studiu, kterým může být:
• průkaz ISIC platný do 15. 8. 2017 ode dne jeho
vydání nebo prolongace;

• průkaz studenta vysoké školy se sídlem v Brně
(dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů);

• potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení,
jméno a datum narození žadatele, identiﬁkaci školy, razítko školy a
podpis oprávněné osoby školy;
• žákovský průkaz dle Cenového věstníku MF ČR.

Mimo městské dopravy

Při výdeji průkazky pro tarifní
zóny, z nichž aspoň jedna je Předložíte svou průkazkovou fotograﬁi (3,5 x
jiná než 100, 101, 225, 235,
4,5 cm), průkaz totožnosti* s datem narození a
370, 571, 575, 580, 675, 740,
žákovský průkaz dle Cenového věstníku Ministerstva
800 a 900

ﬁnancí ČR.

*Jako průkaz totožnosti předložte platný občanský průkaz, u cizinců pas.

Ověření
žákovského průkazu

Cena průkazky IDS JMK včetně obalu 30 Kč
Žákovský průkaz (papírová kartička) do 10 Kč**
Ověření žákovského průkazu do 50 Kč**

Na tiskopis průkazu koupený
předem vyplňte:
Jméno, příjmení, datum narození, v kolonce
„Z” místo trvalého pobytu nebo internátu,
včetně příslušného okresu uvedeného
v závorce. V kolonce „DO” uvedete místo školy/
internátu. Název a místo sídla školy, údaj o
trvání školního roku a dny v týdnu, kdy probíhá
výuka, vám potvrdí škola (razítko, podpis).

**Ceny se liší podle jednotlivých dopravců

Jak vyřídit slevu
na jízdné?
Cestující do 15 let

Předložte svou aktuální průkazkovou fotograﬁi (3,5 x 4,5 cm), rodný
list nebo jakýkoliv (oﬁciální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který
obsahuje jeho fotograﬁi, jméno a příjmení, datum narození, případně datum
15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo. Zakoupená průkazka platí po dobu
4 let nebo až do dosažení věku 15 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat
průkazku novou.

Cestující od 15 do 18 let
Městské dopravy
Při výdeji průkazky pro zóny: Předložíte

Brno (100 + 101), Adamov (225),
Blansko (235), Bystřice n/P (370),
Mikulov (571), Břeclav (575),
Laa a.d.T. (580), Kyjov (675),
Vyškov (740), Znojmo (800)
nebo Hodonín (900)

Mimo městské dopravy

aktuální průkazkovou
(3,5x4,5 cm) a průkaz totožnosti*.

fotograﬁi

Zakoupená průkazka platí až do dosažení věku
18 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat průkazku
novou. Není potřeba vyřizovat žákovský průkaz.

Při výdeji průkazky pro tarifní
zóny, z nichž aspoň jedna je Předložíte aktuální průkazkovou fotograﬁi, průkaz
jiná než 100, 101, 225, 235, totožnosti* a žákovský průkaz dle Cenového
370, 571, 575, 580, 675, 740, věstníku Ministerstva ﬁnancí ČR.
800 a 900

Při ověření předložte průkazkovou fotograﬁi a občanský průkaz
Pokud je místo bydliště odlišné od místa bydliště uvedeného
v OP, pak je nutné doložit potvrzení o přidělení místa na kolejích nebo jiným
způsobem doložit místo bydliště (např. nájemní smlouva). Zahraniční studenti
předkládají pas. Děti do 15 let předkládají rodný list.
Poplatek za ověření žákovského průkazu se pohybuje
od 30 do 50 Kč. Cena se liší podle jednotlivých dopravců.



nejčastěji

www.idsjmk.cz

RENTBIKE

Pobronočky
B
Pasohlávky
Mikulov
Drnholec

Sleva
až 15 %
e-koělžaky

kolob

kola

 Informace

Společnost RENTBIKE se zabývá půjčováním
kol, elektrokol, koloběžek a dalšího sportovního
vybavení po území Jihomoravského kraje a Brna.
Na stránkách www.rentbike.cz jsou uvedeny
podrobné informace a kontakty.



S Podrobnosti slevy

Sleva na vstup se poskytuje při předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Přehled poskytovaných slev:
15 % - při využití předplatní jízdenky;
10 % - s jednorázovou jízdenkou.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

www.rentbike.cz

Blansko

Doporučené spojení

Do oblasti Mikulovska a Břeclavska využijte vlaky R5
nebo S3, které umožňují přepravu jízdních kol.
Využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

Brno

Pasohlávky
Znojmo

Drnholec
Mikulov
Břeclav

