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I ntegrované
...novinky z dopravy v Brně a Jihomoravském kraji
Rekonstrukce bitvy tří císařů
V sobotu 30. 11. 2013 se uskuteční tradiční rekonstrukce bitvy Tří císařů. Společnost KORDIS JMK, a.s.
ve spolupráci s organizátorem akcí a dopravci zajistí posílení dopravy. Linka 702 v trase Brno, Úzká motorest Rohlenka bude operativně posilována řazením dalších autobusů navíc a to ve směru z Brna
v době od 10:30 do 13:30 a ve směru od motorestu Rohlenka v době od 15:30 do 17:30. Jízdné z Úzké
na Rohlenku činí 27 Kč, držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100+101 si dokoupí jízdenku za 16 Kč.
Ze Slavkova u Brna a Holubic bude v době od 13:00 do 19:00 mimořádně odkloněna linka
106 po trase a zastávkách linky 601 (linka 106 pojede po souběžné státní silnici). Ze Slavkova
u Brna k Rohlence bude linka 106 odjíždět v časech 12:52 a 15:22, zpět z Rohlenky do
Slavkova u Brna v časech 15:55 a 18:55. Jízdné ze Slavkova u Brna na Rohlenku činí 27 Kč.
Aktuální informace budou zveřejňovány na www.idsjmk.cz/#131127.
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aktuální výluky a změny v dopravě v Brně a jmk
Výluky na lince S2 mezi Brnem - Adamovem - Blanskem
Ve dnech 23. a 24. 11. a 1. 12. 2013 vždy od 8:30 do 16:30 budou
vybrané vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jízdní řády a
podrobnější informace naleznete na www.idsjmk.cz/#131124.
Nové jízdní řády
Od 15. 12. 2013 platí na většině území Jihomoravského kraje nové
jízdní řády. Kompletní informace budou postupně uveřejňovány na
webu www.idsjmk.cz a také v infomailu číslo 20.
Již tradičně budou vydávány Knižní jízdní řády v tištěné podobě,
které budou k dostání na vybraných předprodejích (DPMB, ČD a další
dopravci) přibližně od 9. 12. 2013.
Jak přepravovat zimní sportovní vybavení ve vozidlech
V celém IDS JMK se bezplatně přepravuje jeden pár lyží včetně
lyžařských holí, snowboard, sáně nebo boby. Při přepravě vlakem ČD
platí SPPO ČD.
Výluka tramvají do bystrce
Z důvodu oprav bude od rána v sobotu 23. listopadu do ukončení
prací v neděli 24. listopadu 2013 (předpoklad 20:00 hodin) vyloučena
tramvajová doprava v úseku Vozovna Komín - Bystrc, Ečerova.
Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice - Vozovna Komín.
Linka 3 pojede pouze v úseku Židenice, Stará osada - Vozovna Komín.
Vzhledem ke změnám v obězích vozidel není možné v uvedených
dnech dodržet garantované časy odjezdů nízkopodlažních vozidel.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou
x1 po trase Vozovna Komín - Zoologická zahrada - Rakovecká - Bystrc,
Ečerova.
Výluka tramvají na ulici křenová
V pondělí 25. a v úterý 26. listopadu 2013, vždy od 21:45 hodin
do ukončení provozu denních linek vyloučen provoz tramvají v ulici
Křenové. Výluka se týka linek 8 a 9. Více na www.dpmb.cz/#161.
Zřízení nové zastávky
Od 1. 12. 2013 bude na linkách 511, 512 a 513 zavedena nová
zastávka Rajhrad, GEIS.
Dětská jízdenka
10 let 2004-2014

Na předprodejních místech DPMB a u
dalších vybraných dopravců můžete
získat malý dáreček pro vaše děti. Moji
veselou jízdenku si může vaše díte
označit nebo třeba vymalovat. Jízdenku
nelze použít jako platný jízdní doklad.

drobná dopravní omezení - www.idsjmk.cz/default.aspx#vyluky.
VÝLUKY V BRNĚ - více na webech www.dpmb.cz a www.idsjmk.cz.

SMS jízdenka
Od 25. listopadu 2013 můžete pro cestování po Brně
kromě klasických papírových jízdenek nebo univerzální
jízdenky využívat nově SMS jízdenky. Pro nákup SMS jízdenky je nutná
aktivace služby Premium SMS. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM
kartou českých mobilních operátorů.
SMS jízdenka platí v zónách 100+101 na linkách 1-99.
Pomocí služby SMS jízdenky je možné si zakoupit:
• Jízdenku přestupní za 29 Kč s platností 75 minut
• Jízdenku celodenní za 99 Kč s platností 24 hodin

Na provoz IDS JMK přispívá Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje

Postup při nákupu SMS jízdenky
Cestující napíše textovou zprávu ve znění:
BRNO pro jízdenku za 29 Kč s platností 75 minut
BRNOD pro jízdenku za 99 Kč s platností 24 hodin
Text odešle na telefonní číslo 90206
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS
jízdenku. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou
SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení.
Kompletní informace o SMS jízdenkách naleznete na stránkách
http://www.dpmb.cz/Default.aspx?seo=sms-jizdenky.
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