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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
B

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

Pokud jsi nejste jisti, napište nám na info@kordis-jmk.cz nebo
navštivte informační a prodejní centra IDS JMK.

Muzeum
Národní
divadlo
Brněnska
Brno
Do slevového programu IDS
zapojeno Národní divadlo Brno

JMK

je

Sleva na vstupné ve výši 15/20 % se
poskytuje následovně:
15 % z plné ceny při předložení
jednorázové nebo předplatní jízdenky
s platností kratší než 1 měsíc.
20 % z plné ceny při předložení předplatní
jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní nebo
roční.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Ve dnech 26. až 28.2.2020 vždy od 8:30 do 14:25 hodin budou vlaky S41/ 14414, 14415, 4452, 4455, 14416,
14417, 4454, 4457, 14418, 14419, 4456, 4459, 14420, 14421 v úseku Moravské Bránice - Ivančice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA NA LINCE S41
MORAVSKÉ BRÁNICE IVANČICE

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Ivančice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“)
▪ Ivančice město – u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)
▪ Ivančice letovisko – na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
▪ Moravské Bránice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Moravské Bránice, žel. st.“)

26.-28.02.2020
S41

Ve dnech 26. a 27.2.2020 vždy od 8:00 do 14:00 hodin budou vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno
Kr. Pole – Brno hl.n. – Vyškov - Kojetín nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE R8
26.-27.02.2020

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

R8

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před staniční budovou u viaduktu Křenová;
- směr do Brna: na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

Ve dnech 24. až 28. 2. 2020 vždy od 8:30 do 13:30 hodin vlaky linky R13/ 805, 814, 807, 812, 809, 810
mimořádně projedou žst. Šakvice. Během této výluky platí i výluka na lince S3.

VÝLUKA NA LINCE R13

Pro cestující z/do Šakvic je náhradní zastávkou stanice Zaječí. Z/do Zaječí je zavedena obslužná linka xR13
ze všech spádových lokalit žst. Šakvice.

24.-28.02.2020
R13

Linka xR13 jede po dvou trasách:
Linka xR13B slouží k návozu a odvozu cestujících z Hustopečí u Brna do Zaječí. Jede po trase: Hustopeče,
nemocnice - Hustopeče, aut. nádr. – Zaječí a zpět.
Linka xR13A slouží k návozu a odvozu cestujících z ostatních spádových lokalit. Jede po trase: Perná - Dolní
Věstonice - Strachotín - Šakvice, žel. st. - Šakvice, obec – Zaječí a zpět.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Zaječí (linky A a B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“
Šakvice, ObÚ (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, ObÚ“
Šakvice, horní konec (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, horní konec“
Šakvice (linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
Hustopeče, aut. nádr. (linka B) - na autobusovém nádraží, stanoviště č. 12
Hustopeče, nemocnice (linka B) - na autobusové zastávce IDS JMK „Hustopeče, nemocnice“
Hustopeče, plnírna (linka A) - na autobusové zastávce IDS JMK „Hustopeče, plnírna“
Popice, rozc. (linka A) - na autobusové zastávce IDS JMK „Popice, rozc.“
Strachotín (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Strachotín“
Dolní Věstonice (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní Věstonice“
Horní Věstonice (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Horní Věstonice“
Perná (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Perná“

Tiskové chyby vyhrazeny

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

2

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Partnerem slevového programu IDS
JMK je Muzeum Brněnska poskytující
slevu na vstup.
Muzeum spravuje následující expozice:
Podhorácké muzeum, Muzeum ve
Šlapanicích, Památník Mohyla míru,
Památník písemnictví na Moravě,
Muzeum v Ivančicích a Vila Löw-Beer
v Brně.
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Poskytovaná sleva:
Muzeum Brněnska poskytne slevu 50 % ze základního
vstupného při předložení platné roční předplatní
jízdenky; 10 % ze základního vstupného při předložení
platné předplatní jízdenky na všech svých pobočkách.
Slevy platí na stálé expozice i aktuální výstavy. Slevy se
nedají kombinovat se zlevněným vstupným ani s jinými
slevovými kartami a průkazy.
Více o muzeu na odkazu:
https://www.muzeumbrnenska.cz.
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