INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKY
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NOVÝ ESHOP IDS JMK
SPUŠTĚN
Vážení cestující,
v provozu je nový oficiální eshop IDS JMK na odkazu
eshop.idsjmk.cz.
V eshopu pohodlně s pohodlí domova můžete kupovat
všechny předplatní jízdenky IDS JMK.

Přihlašte se na eshop.idsjmk.cz

ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZMĚN V IDS JMK
OD 1. 7. A 4. 7. 2020

NOVÉ INFOCENTRUM
IDS JMK V BRNĚ

TURISTBUS
STRANA 3

startuje TURISTBUS - nová jízdenka pro jízdní kolo měsíční vlaková výluka Brno-Židenice - Brno-Hl.n.
Vážení cestující,
již nyní můžete v IDS JMK:
kupovat předplatní jízdenky IDS JMK v novém eshopu - eshop.idsjmk.cz.
ve vozidlech cestovat bez roušek.
využívat všechna sedadla ve vozidlech.
využívat novou jízdenku pro přepravu kola s platností všechny zóny / 180 minut / 35 Kč.
navštívit Infocentrum na Hlavním nádraží v Brně - bývalé noční pokladny.
Od soboty 4. 7. 2020
startuje provoz Turistbusu, který spojuje Mikulov s Poysdorfem.
obnovuje se provoz nočních vlaků s odjezdy mezi 00:30 a 00:45.
začíná měsíční výluka v mezi Židenicemi a Hlavním nádražím.

Brno - Hlavní nádraží
podchod k příchodu
Nově je otevřeno infocentrum IDS
JMK v Brně na Hlavním nádraží. Bude
poskytovat informace o veřejné dopravě
v Jihomoravském kraji včetně informací o
elektronickém odbavování cestujících.
Otevřeno
Pondělí - Pátek
08:00 - 18:00
Sobota
08:00 -14:00
Neděle
14:00 - 20:00
V pondělí 6.7.2020 - uzavřeno
Centrum je umístěno v podchodu/
průchodu mezi nádražím a Tescem.
Tiskové chyby vyhrazeny

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA V BRNĚ
BRNO-ŽIDENICE – BRNO - HL.N. / 4.7.-2.8.2020
STRANA 4

www

www.idsjmk.cz
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CESTUJTE CHYTŘE
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PLAŤTE KARTOU - MOBILEM - HODINKAMI

JMK
IDS

Vážení cestující,
plaťte bankovní kartou za jízdu Integrovaným dopravním systémem
Jihomoravského kraje jak ve vozech městské dopravy v Brně, tak ve
vlacích i ve většině regionálních autobusů.
Elektronickou předplatní jízdenku přiřazenou k bezkontaktní kartě si nově
pořídíte na našem novém eshopu. Přihlašte se na eshopu.idsjmk.cz!

NOVÝ E-SHOP
ESHOP.IDSJMK.CZ

Víte, že je možné koupit jakoukoli předplatní jízdenku IDS JMK
elektronicky v novém e-shopu eshop.idsjmk.cz?
Jízdenka je vedena k vaší bankovní kartě, kterou si při přihlášení zaregistrujete.
Bankovní kartou také můžete za jízdenku zaplatit.
Pokud nežádáte slevu nebo kupujete jízdenku pro dítě do 15 let, nemusíte
chodit nikam na přepážky, všechno vyřešíte z klidu domova.
Když si potvrdíte trvalé platby, už nikdy nezapomenete koupit předplatní
jízdenku.
Přihlašte se na eshopu.idsjmk.cz!

Víte, že je možné platit bankovními kartami za jízdenku přímo
ve vozidlech DPMB v Brně?

JÍZDENKY
VE VALIDÁTORU

Pro cestu v rámci zón 100 + 101 (po Brně) stačí přiložit bankovní kartu při
každém nástupu k validátoru. Jízdné se počítá automaticky. Za celý den
cestování po Brně nezaplatíte nikdy víc než 90 Kč.
Pokud vaše cesta trvá jen 15 minut, přiložte kartu i při výstupu! Jinak se vám
započítá jízdenka na 2 zóny / 60 minut.
Ve validátorech je možné koupit i kompletní sortiment jednorázových
jízdenek. Přímo v tramvaji tak koupíte jízdenku třeba až do Blanska.
Elektronické jízdenky z validátorů platí i ve vlacích a
v regionálních autobusech. Stačí při kontrole předložit bankovní kartu.
Projeté jízdenky a jejich cenu najdete na webu: eshop.idsjmk.cz.
Pro zjištění informací o projetých jízdenkách není nutné se v e-shopu
registrovat.

Víte, že už je možné ve většině reginálních autobusů platit
bankovními kartami za jízdenku?

U ŘIDIČE
BEZKONTAKTNĚ

www

www.idsjmk.cz

Řidiči stačí nahlásit, kam jedete, nebo nahlásit počet zón a za jízdenku
bezkontaktně zaplatit.
Platbu kartou hlaste předem! Platební kartu přikladejte z boku platebního
terminálu.
Zatím dostanete jízdenky v papírové podobě. Po ověření provozu
elektronických jízdenek v Brně budou elektronické jízdenky vydávány i v
regionálních autobusech.
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TURISTBUS

Vážení turisté,
již pátým rokem je od 4. července 2020 v provozu Turistbus, který
propojuje turistické a vinařské destinace Mikulovska a Poysdorfska.

LEDNICE

Linka je v provozu během víkendů a svátků až do 4. října 2020. Na lince
Turistbus platí Tarif IDS JMK. I na rakouském území jsou ceny jízdenek
stejné jako na jižní Moravě.
Turistbus jede z Podivína, kde navazuje na rychlíky R13 od Brna.
Dále pokračuje do Lednice (zámek se zahradami) a Valtic (zámek
a Národní vinařské centrum). Poté pokračuje na zastávku Valtice,
celnice (Muzeum železné opony). Turistbus pokračuje po Rakousku přes
Schrattenberg (Stezka bosou nohou) - Herrnbaumgarten (NONSEUM
- Muzeum nesmyslů) - Poysdorf (Vino Versum a muzeum traktorů) Poysbrunn (pohádkové vesnice) - Falkenstein (zřícenina hradu, vinařská
stezka parkoviště a sklepní ulička). Poté se přes Drasenhofen vrací na
české území do Mikulova (historické město se zámkem). Turistbus jezdí
samozřejmě i v opačném směru.

POYSDORF
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MIKULOV
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7
2
6
3
FALKENSTEIN
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ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA V BRNĚ

BRNO-ŽIDENICE – BRNO - HL.N. / 4.7.-2.8.2020
Vlaky linky S3 kromě vlaků z/do Židlochovic:
Vlaky jedou mimo Brno hl.n. přes Brno dolní nádraží.

Z důvodu výluky bude od soboty 4. července do neděle 2. srpna
2020 omezen provoz vlaků v úseku Brno hl.n. – Brno-Židenice.
Doporučujeme využívat vyhledáváč spojení na webu www.idsjmk.cz.
Přehled změn:
Vlaky linky R8:
Vlaky nejedou v úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole a jsou výchozí a
končící v Brně hl.n.
Vlaky linky R9:
V Brně-Židenicích zastaví a jsou výchozí/končící ve stanici Brno dolní
nádraží a nejedou v úseku Brno hl.n. - Brno-Židenice.
Výjimkou jsou vlaky R9/990, 988, 991, 989, které začínají/končí v Brně hl.n..
Vlaky linky R19:
V Brně-Židenicích zastaví a jsou výchozí/končící ve stanici Brno hl.n..
Spěšné vlaky S2:
V Brně-Židenicích zastaví. Odjíždějí z Brna hl.n. a ve směru do Brna
(kromě vlaku S2/1973) ukončí jízdu ve stanici Brno dolní nádraží.

Brno-Lesná

R9 · S3 · per

6 » Starý Lískovec

1
·6
6

·P

P6

Jízdenky ČD platí v následujících linkách a úsecích linek:

Brno-Židenice

S6

Tramvajová linka P6 jízdenky platí v úseku Královo Pole, nádraží –
Semilasso – Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Nové sady – Nové
sady - smyčka (výstup).
Tramvajová linka 1: jízdenky platí v úseku Hlavní nádraží - Semilasso.
Tramvajová linka 6: jízdenky platí v úseku Moravské náměstí - Královo
Pole, nádraží.
Autobusová linka 61: jízdenky platí v úseku Dolní nádraží – Hlavní
nádraží.

Brno
hlavní
nádraží

Nové sady

S2 S3 R8
R19 ExP per
3 min.

S6 · R8

Úzká
Brno-Černovice

61

Ex

P

·S

2

·R

8

1 » Bystrc, Ečerova

61 » Osová

Tarifní informace:
Jízdenky IDS JMK platí na všech městských linkách v Brně dle zónové a časové platnosti.

zóna 101

zóna 100

Autobusová linka 61 pojede v trase Dolní nádraží – Hlavní nádraží –
Nemocnice Bohunice – Osová.
Na trase obslouží také zastávku Úzká (v obou směrech v ulici Dornych). Zastávku Hlavní nádraží směr Dolní nádraží obslouží u viaduktu
u zastávky nočních linek N94 a N95.
Tramvajová linka 6

S2 · R19

Brno-Královo Pole

6
P6

Víkendové noční vlaky jsou výchozí a končící ve stanici Brno hl.n.

Tramvajová linka 1

S2 » Blansko · Letovice
R19 » Blansko · Letovice

per · S3 · R9 · S2 · R19 · S6

1 · 6 · P6

Královo Pole,
nádraží

Vlaky Exp: nejedou v úseku Brno hl.n. – Brno Kr. Pole a jsou výchozí a
končící ve stanici Brno hl.n.

Tramvajová linka P6 pojede v trase Královo Pole, nádraží – Semilasso – Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Nové sady – Nové sady
- smyčka (výstup).

Vlaky linky S3 z/do Židlochovic:
Vlaky nejedou v úseku Brno hl.n. - Tišnov a jsou výchozí a končící v
Brně hl.n.
S3 » Tišnov · Níhov
R9 » Tišnov
per » Žďár nad Sázavou

Vlaky linky S6/ 4145, 4149, 4153, 4155
Vlaky nejedou v úseku Brno hl.n. – Brno-Židenice a jsou výchozí ze
stanice Brno- Židenice.

Náhradní dopravu zajistí linky městské dopravy:

Osobní vlaky linky S2 jsou výchozí a končící ve stanici Brno hl.n. a
jedou podle výlukového jízdního řádu.

1 » Řečkovice

Vlak S3/S31/1780 (Sp Pernštejn) je výchozí ze stanice Brno dolní nádraží a vlak S31/S3/1779 (Sp Pernštejn) přijíždí do stanice Brno hl.n..

S6 » Kyjov · Uherské Hradiště
R8 » Vyškov · Nezamyslice
Tiskové chyby vyhrazeny

Brno
dolní nádraží

61 S2 R9 per

S3 » Židlochovice/Břeclav
ExP » Znojmo · Šatov
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Ve čtvrtek 2.7. 2020 od 8:00 do 14:05 hodin vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou po
dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

VÝLUKA VESELÍ NAD
MORAVOU - STRÁŽNICE

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou,
Zarazice, Crhounkova „
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

2. 7. 2020
S91

V pátek 3. 7. 2020 od 8:00 do 14:15 hodin vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA HODONÍN STRÁŽNICE

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy

3. 7. 2020
S91

JÍZDENKY
PRO PŘEPRAVU JÍZDNÍCH KOL

NOVÁKA
N
JÍZDEKOLO
PRO D
O
020
1. 7. 2

1 krátká
cesta

1 dlouhá
cesta

1
den

2-4
zóny
až 90 minut
20-34 Kč

všechny
zóny
180 minut
35 Kč

všechny
zóny
24 hodin
70 Kč

Tiskové chyby vyhrazeny
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