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... aktuální informace z veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji a městě Brně ...

2018

ŠŤASTNOU CESTU NOVÝM ROKEM
S IDS JMK PO JIŽNÍ MORAVĚ
Vážení cestující,
přejeme Vám příjemné cestování v novém roce 2018.
V roce 2018 jsou novinkou cyklobusy na Znojemsku a již tradičně budou
v provozu linky Turistbus, Krasobus a Expres Pálava-Podyjí.
Podrobnější informace Vám rád poskytneme na stánku Jihomoravského
kraje na veletrhu GO a REGIONTOUR, který se koná v polovině ledna 2018.

JAK SPOČÍTAT
KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2018
JÍZDNÉ

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD

SLEVOVÝ PROGRAM
IDS JMK
TRADIČNÍ VÝSTAVA

BETLÉMY
25. 11. 2017 – 14. 1. 2018
úterý – neděle
10 – 16 hod.
Letohrádek Mitrovských
BRNO

Knižní jízdní řád IDS JMK
stále v prodeji

Jednoduše
spočítejte zóny
Cena jízdného se v IDS JMK stanovuje podle
toho, přes kolik zón včetně zóny nástupu a
výstupu cestující jede.

Vážení cestující,

Před zahájením jízdy je tedy především třeba
zjistit, kolikazónovou jízdenku potřebujete.

Druhý díl KJŘ 2018 bude k dostání v první
polovině ledna 2018.

Zjistíte to nejlépe na pláncích, které jsou
vyvěšeny na některých zastávkách nebo
ve vozidlech.

Předpokládáme, že k dostání budou v týdnu od
15. ledna 2018.

Nejlepším řešením je si příslušnou jízdenku
nebo jízdenky zakoupit předem v předprodeji
(pokladna ČD, automaty, traﬁky). Urychlí se
tak Vaše odbavení ve vozidlech.

stále můžete zakoupit Knižní jízdní řád IDS JMK
celosíťový.

O přesném termínu Vás budeme informovat na
našem webu a v infomalu.

Využít můžete také oﬁciální vyhledávač na
webových stránkách IDS JMK nebo mobilní
aplikaci IDS JMK POSEIDON

www.idsjmk.cz

www.idsjmk.cz



5 4317 4317



WWW

Do slevového programu IDS JMK je zapojen
Letohrádek Mitrovských v Brně. Aktuálně
můžete navštívit výstavu betlémů až do 14.
ledna 2018.
Sleva na vstup na výstavu ve výši 20 % se
poskytuje následovně:
s platnou jednodenní jízdenkou do Brna
(pro Brno za 90 Kč, pro všechny zóny za 190 Kč,
pro mimobrněnské zóny za 150 Kč)
s platným předplatním (měsíčním,
čtvrtletním, ročním) kupónem na minimálně
jednu mimobrněnskou zónu (nebo více
mimobrněnských zón) - tzn. 100+101+další
zóna/zóny
Více o výstavě betlémů na webu partnera.

www.idsjmk.cz



Za podpory

Na výstavu betlémů
do Letohrádku Mitrovských

info@kordis-jmk.cz

www.letohradekbrno.cz/
www.fb.com/idsjmk.cz
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AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

Od úterý 9. 1. 2018 do pondělí 30. 4. 2018 bude probíhat výluka mezi Tišnovem a Drásovem
z důvodu stavebních prací na komunikaci.

VÝLUKA MEZI TIŠNOVEM
A DRÁSOVEM

Linka 311 pojede v úseku Tišnov – Drásov obousměrným odklonem po silnici II/385 přes Hradčany,
okolo čebínské rozvodny do Drásova přímo k zastávce Drásov, nám. (čímž vynechá zastávku Tišnov,
Trnec) a dále po své trase.

09. 01. - 30. 04. 2018

311

Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Hradčany, žel. st. a Hradčany. Z důvodu jízdy po delší
odklonové trase bude linka odjíždět z Tišnova do Kuřimi dříve a naopak bude přijíždět do Tišnova od
Kuřimi později.
Změna zastávek: Tišnov, Trnec (v obou směrech): bez obsluhy.
Od 9. 1. 2018 do 31. 7. 2018 bude pokračovat výluky Suchohrdly, která ovlivňuje znojemskou linku
801. Linka bude rozdělena na 2 části:

VÝLUKA NA LINCE 801
VE ZNOJMĚ

a) Spoje Hradiště – Železniční stanice – Průmyslová – Suchohrdly, prodejna vedené po standardní
trase. Vybrané spoje pojedou v úseku Železniční stanice – Suchohrdly, zahrádky po zkrácené trase
ulicemi 28. října a Suchohrdelská.

09. 01. - 31. 07. 2018

801

b) Spoje Železniční stanice – Nám. Komenského – Kuchařovice, Dřevotvar ulicemi 17. Listopadu,
Studentská, Jana Palacha, Coufalova a Kuchařovická. Vybrané spoje ve směru z Kuchařovic pojedou
až do zastávky Znojmo, Hradiště. Tyto spoje jsou vedeny od křižovatky ulic Coufalova a Sokolská
ulicemi Havlíčkova a 17. Listopadu přímo k železniční stanici.
Vybrané spoje pojedou od zastávky Kuchařovice, u kostela do zastávky Suchohrdly, prodejna resp.
opačně po trase ulicemi Kuchařovická, Palackého a Suchohrdelská.
Změna zastávek:
Znojmo, žel.st. pro spoje směr Kuchařovice (kromě spojů 3 a 301) bude přesunuta na zastávku linky
801 směr Hradiště.
Znojmo, Nám. Komenského pro spoje směr Kuchařovice bude přesunuta na zastávku linky 801 směr
Hradiště.
Neobsluhované zastávky:
Suchohrdly, škola
Kuchařovice, H & M
Kuchařovice, Jednota
Ve dnech 8. až 11. ledna 2018 vždy 8:25 do 15:30 hodin vlaky linky R8 směr Přerov budou v
úseku Hulín - Kojetín – Vyškov na Moravě – Brno hl. n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE R8
08. 01. - 11. 01. 2018

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n. - před staniční budovou u viaduktu Křenová

R8

VÝLUKA NA LINKÁCH R13 A S9
08. 01. - 11. 01. 2018

Nepřetržitě od 8. 1. 2018 od 8:00 do 11. 1. 2018 do 16:00 hodin bude probíhat výluka mezi
Hodonínem a Břeclaví na linkách R13 a S9.
Vybrané vlaky linky R13 budou ze stanice Hodonín odjíždět o 6 – 8 minut dříve oproti pravidelnému
jízdnímu řádu.

R13, S9

Vybrané vlaky linky S9 budou ze stanic v úseku Hodonín – Břeclav odjíždět o 4 minuty dříve oproti
pravidelnému jízdnímu řádu.
Všechny vlaky ve směru od Břeclavi budou po dobu výluky přijíždět do stanice Hodonín přibližně
o 5 – 8 minut opožděny.

VÝLUKA VLAKŮ MEZI SKALICÍ
N/S A BŘEZOVOU N/S
08. 01. - 11. 01. 2018

Ve dnech 8. až 11. 1. 2018 vždy od 8:30 do 13:40 hodin vlaky linky S2/4708, 4710, 4712, 4714,
4716 budou v úseku Skalice nad Svitavou – Březová nad Svitavou nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
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Tiskové chyby vyhrazeny
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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