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D e n o te v ře n ý
ce
sklepů Jaroslavi
st ra n a 4

Grand prix české republiky
v brně (masarykův okruh)

P ro je kt PERIPHERAL
ACCESS
st ra n a 5

Vážení cestující,
od pátku do neděle se koná tradiční Velká cena silničních
motocyklů na Masarykově okruhu v Brně.
Pro cestu na akci z centra Brna využijte bezplatnou
autobusovou linku 400, která odjíždí z Mendlová náměstí.
Více o akci na https://www.automotodrombrno.cz/moto-gp.
Pro vyhledání spojení z ostatních obcí JMK využijte
vyhledávač na webu www.idsjmk.cz.

přeprava pejsků, zavazadel, koloběžek,
jízdních kol a dalšího vybavení

Slevový
program

S pejskem na výlet, s jízdním kolem po našem kraji,
s taškou na letiště

Technické muzeum
v Brně

Přeprava spoluzavazadel v rámci IDS JMK se řídí pravidly uvedenými níže. Přeprava zvířat,
spoluzavazadel, kol, koloběžek s předplatní jízdenkou na 2 a více dní pro zóny 100+101
v těchto zónách na všech linkách IDS JMK zdarma.

Partnerem slevového programu IDS JMK je
Technické muzeum v Brně, ktere cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

Zdarma se přepravují:
Zavazadla do velikosti 30 x 50 x 20 cm.
Nákupní taška na kolečkách.
Malá zvířata ve schráně s nepropustným dnem (pejsci, kočky,...)
Malá dětská koloběžka, jeden pár lyží, snowboard, saně, boby.
Cestující ZTP a ZTP/P mohou přepravovat vodicího psa a další
kompenzační pomůcky.
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Za jízdenky Zlevněné A se přepravují:

Zakoupíte jednodenní všezónovou jízdenku za 47 Kč nebo jednodenní
bez Brna za 37 Kč třeba pro vašeho pejska.
Jízdní kola
Pro přepravu kola lze zakoupit jednodenní jízdenku za 70 Kč.

www.idsjmk.cz
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Za jízdenky základní se přepravují:

www

Externí expozice TMB poskytne slevu ve
výši 20 % ze základního vstupného při
předložení jednodenní, měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenky IDS JMK
v externích expozicích muzea.

@

info@kordis-jmk.cz

Více o partnerovi na www.technicalmuseum.
strana 5
www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Zavazadla do velikosti 80 x 60 x 50 cm / 100 x 80 x 5 cm / válec o
délce 150 cm a průměru 5 cm.
Pejsci s nasazeným náhubkem.
Velké koloběžky pro dospělé.

Sleva na vstupné do expozic muzea ve
výši 20 % se poskytuje následovně:
Hlavní expozice TMB, Brno, Purkyňova
105 poskytne slevu na vstup ve výši 20 %
ze základního vstupného při předložení
měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní
jízdenky vydané pro minimálně jednu
zónu jinou než zóna 100 nebo 101 nebo
jednodenní jízdenky IDS JMK.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od pátku 2. srpna 2019 do neděle 4. srpna 2019 bude v souvislosti s konáním motocyklových závodů
Grand Prix České republiky 2019 posílena doprava k Masarykovu okruhu.

Doprava k
automotodromu
Velká cena ČR

V provozu budou zvláštní autobusové linky 400 a X.
Linka 400 bude v provozu vždy od 6:30 do 21:00 hod. (v neděli jen do 19:00 hod.) po trase a zastávkách
Mendlovo náměstí - Svážná - Pražská (<) - Hoštická (>) - Troubsko, Veselka - Popůvky, Vintrovna Kývalka, spojovací - Automotodrom, Start.

02. - 04. 8. 2019
400, 402, X, P, (A)

Na Mendlově náměstí linka odjíždí z nástupiště č. 10 (u Domu služeb).
Linka X bude v provozu vždy od 7:00 do 19:00 hod. v okružní trase Automotodrom, Start - Kývalka,
spojovací - Popůvky, Vintrovna - Troubsko, Veselka - Křivánkovo náměstí - Parkoviště Žebětín I - Parkoviště
Žebětín II - Camp Žebětín - Tribuna D - Tribuna A-B-C - Hájenka Na Šípu - Automodrom, Start.
Od 14:00 hod. pak bude zkrácena pouze na jednosměrný úsek Automodrom, Start - Parkoviště Žebětín I.
Pouze v případě operativního zřízení parkoviště na ulici Stará dálnice (mezi křižovatkami s ulicemi
Kohoutovickou a Štouračovou) bude navíc v provozu linka P.
Linka P bude v provozu po trase a zastávkách Automotodrom, Start - Kývalka, Spojovací - Popůvky,
Vintrovna - Troubsko, Veselka - Parkoviště Bystrc (několik zastávek v místě parkoviště).
V případě provozu této linky budou odjíždět poslední autobusy ze zastávky Automotodrom, Start v 19:00
hod.
Pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek a zřízení mimořádného parkoviště na dálničním
přivaděči od Rosic u Brna pak bude v provozu také linka A.
Linka A bude v provozu po trase a zastávkách Automodrom, Start - Kývalka, Spojovací - Parkoviště Rosice
(několik zastávek v místě parkoviště).
V případě provozu této linky budou odjíždět poslední autobusy ze zastávky Automotodrom, Start v 19:00 hod.
Přeprava na všech uvedených linkách je bezplatná!
Pravidelná regionální autobusová linka 402 pojede po dobu konání akce odklonem. Přeprava na lince
402 NENÍ BEZPLATNÁ, pro dopravu na Automotodrom využívejte mimořádné autobusové linky 400 a X,
případně A a P. Přestup mezi linkami 400 a 402 je možný v zastávce Popůvky, Vintrovna.

Výluka na linkách R8,
R12 a s71

Od 5. 8. 2019 nepřetržitě do 16. 8. 2019 do bude pokračovat výluka vlaků na linkách R8, R12 a S71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Hulín - Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní
dopravy dle výlukového jízdního řádu.

05. - 16. 8. 2019
R8, R12, S71

Vlaky linky S71 budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R a Sp zajištěna nákladním automobilem dle výlukového
jízdního řádu.
Neobsluhované zastávky: Brno-Židenice
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Kojetín - před staniční budovou
Nezamyslice - před staniční budovou
Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice na Hané, Chvalkovice na
Hané“;
Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice na Hané, aut.st.“;
Hoštice-Heroltice - u nádraží;
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“;
Brno hl. n. (směr do Brna) - na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

02. - 04. 08. 2019

www

www.idsjmk.cz

Z důvodu stavebních prací na komunikaci bude od 18:00 v pátek 2. srpna 2019 nepřetržitě do ukončení
prací (předpoklad v 20:00 v neděli 4. srpna 2019) dočasně zrušena zastávka Újezd u Brna, Revoluční v
obou směrech pro linky 40, N95, 151, 610, 611, xS2 (náhradní doprava za vlaky).
Zastávku Újezd u Brna, Revoluční nebude možné v obou směrech obsloužit! Využijte zastávku Újezd u
Brna, městský úřad.
Linky xS2, 40, N95, 610 a 611 jedou v úseku mezi zastávkami Újezd u Brna, MěÚ a Sokolnice, žel. st.
obousměrným odklonem po silnici II/416 ulicí Masarykovou a Šternovskou směr Žatčany a dále před obcí
Žatčany vpravo po silnici III/4176 přes železniční přejezd v blízkosti železniční stanice Sokolnice-Telnice.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Dočasné zrušení
zastávky Újezd u Brna,
revoluční

2

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Z důvodu konání kulturní akce Lughnasad, festival keltské kultury bude v sobotu 3. srpna 2019 a po část noci
ze soboty na neděli 3. / 4. srpna 2019 posílena doprava k hradu Veveří.

doprava na festival
Lughnasat - hrad
veveří

Regionální linka 303 bude v průběhu dne v provozu podle běžného jízdního řádu a jednotlivé spoje
budou případně posíleny autobusem navíc. Ve večerních hodinách budou na lince zajištěny spoje navíc,
podrobnosti viz informační tabule. Na všech spojích, včetně posilových, bude platit běžný tarif IDS JMK.

03./04. 08. 2019

Základní přístup na akci bude zajištěn od zastávky Hrad Veveří, pro cestu lze tedy využít všechny spoje linky
303 (jedoucí přes Hvozdec i přes Mečkov). Zastávka Hrad Veveří leží v tarifní zóně 310.

303

Alternativní přístup na akci bude zajištěn také od zastávky U Matky Boží, pro cestu na tuto zastávku lze využít
pouze spoje linky 303, jedoucí přes Mečkov. Zastávka U Matky Boží leží v tarifní zóně 325.
Doporučení jízdenky na akci:
Pro cestu z centra Brna (ze zóny 100) potřebujete jízdenku na 3 zóny (100+101+310) za 27 Kč nebo na 4 zóny
(100+101+310+325) za 34 Kč.
Cestující s brněnskou šalinkartou na zóny 100+101 si mohou dokoupit jednorázovou jízdenku na 1 zónu / 16
Kč resp. na 2 zóny za 20 Kč.
Jízdenky lze zakoupit v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON. Nelze využívat SMS JÍZDENKY.
Od středy 7. 8. 2019 do 30. 11. 2019 bude probíhat výluka na lince 810 na Znojemsku.

Výluka na lince
810 Prosiměřice Oleksovice

Všechny spoje vyjma spojů 101, 45, 47, 94, 48, 73 a 72 pojedou obousměrně odklonem mezi zastávkami
Prosiměřice, host. a Oleksovice, host. po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice
III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace
spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice (komunikace kolem sadů) – sil. III/41311 – zast. Oleksovice,
host. Z Oleksovic už budou pokračovat dále po své pravidelné trase směr Miroslav. Při cestě z Miroslavi do
Znojma pojedou spoje v opačném pořadí. Spoje budou zcela vynechávat obec Vítonice.

07. 08. - 30. 11. 2019
810

Pouze spoje 101, 45, 47, 94 a 48 pojedou mezi zastávkami Vítonice a Oleksovice, host. obousměrně
odklonem po objízdné trase: zastávka Vítonice – silnice III/41311 – místní zemědělská komunikace spojující sil.
III/41311 a obec Stošíkovice na Louce – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující
obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice (komunikace kolem sadů) – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, host. Z
Oleksovic už budou pokračovat dále po své pravidelné trase směr Miroslav. Při cestě z Miroslavi do Znojma
pojedou spoje v opačném pořadí.
Změna zastávek:
Oleksovice, u potoka – zastávka přeložena na objízdnou trasu k domu č.p. 102 v Oleksovicích
V sobotu 3. 8. 2019 pojede linka 340 po následující trase: Tišnov, žel.st. (nástupiště č. 5) – expres přes
Doubravník (bez zastavení) – Běleč, Křeptov – Běleč – Ochoz u Tišnova – Synalov a zpět.

Výluka na lince 340

Úsek Synalov, rozc.3.0 – Lomnice, náměstí bude zcela bez obsluhy.

03. 08. 2019

Změna zastávek:
Lomnice, Družstevní (v obou směrech): bez obsluhy linkou 340;
Lomnice, náměstí (nástupní / výstupní): bez obsluhy linkou 340.

340

Znojemský zážitkový expres
Informace pro přihlášené jsme poslali na Váš registrační email.
Tešíme se na Vás v sobotu 3. srpna 2019 před desátou hodinou
na Dolním nádraží v Brně.
Stále se můžete registrovat na webu www.idsjmk.cz/zze
nebo můžete přijít i bez registrace.

Tiskové chyby vyhrazeny

www

www.idsjmk.cz
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tIP NA VÝLET S IDS JMK
rpna

s
sobota 3.

Den otevřených
„ t a k t r o c h usklepů
j i n á j e s k y n ě MJaroslavice
oravského krasu“

Den otevřených sklepů Jaroslavice

V sobotu 3. srpna 2019 se v Jaroslavicích
na Znojemsku koná tradiční vinařská
akce - Den otevřených sklepů v
Jaroslavicích.

www

www.idsjmk.cz
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Vstupné 120 Kč + bločky na nákup
vzorků - forma placené pochůzkové
degustace.

Boskovice
Tišnov
108

Znojmo

Teší se na vás místní vinaři.

@

info@kordis-jmk.cz

Blansko
Vyškov

www.fb.com/idsjmk.cz

108
820

Brno
Kyjov

Hodonín
Jaroslavice
Břeclav
Mikulov

ilustrační foto

Na základě zvýšené poptávky
822
po přepravě bude posílena
regionální autobusová linka 820.
Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

Letovice

Program akce: dvacet vinařů otevře
své sklepy letos již podesáté. V každém
sklepě možno ochutnat více vzorků,
otevřeno od 12.00 do 20.00 hodin.
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Propojujeme Evropu
European Regional
Development Fund

Peripheral Access

Společnost KORDIS JMK v červnu tohoto roku

Tématem přednášek byla mobilita jako služba

uspořádala na brněnském výstavišti v rámci

(Maas), současné trendy ve veřejné dopravě či
problematika elektronických jízdní dokladů.

veletrhu URBIS konferenci k probíhajícímu

projektu Peripheral
Access.
N OUR
REGIONS

9 PARTNERS FROM 7 C

Projekt Peripheral Access je zaměřen na problematiku
odlehlých oblastí, jako jsou např. venkovské, daleko
umístěné

nebo

pohraniční

regiony,

pro
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