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ŽÁKOVSKÉ

Milí studenti a rodiče,
školní rok 2015/2016 se pomalu blíží, proto přinášíme informace o žákovském jízdném.
Studentská průkazka k předplatní jízdence IDS JMK z předešlého školního roku platí až do 30. září 2015.
Pro měsíc září si tedy nemusíte vyřizovat novou průkazku, stačí si koupit předplatní kupón. Novou
průkazku IDS JMK si vyřiďte v klidu v průběhu září.

JÍZDNÉ

Pokud je vám více než 15 let a potřebujete předplatné i pro jiné zóny než 100, 101, 225, 235,
370, 571, 575, 580, 675, 740, 800, 900, nezapomeňte si navíc potvrdit žákovský průkaz.
Nová průkazka platí i se starým kupónem. Není nutné schovávat starou průkazku.
Více naleznete na straně 3 nebo na odkazu http://www.idsjmk.cz/cenik/2015Studenti.pdf.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
GRAND PRIX 2015 - MASARYKŮV OKRUH

Ve dnech 14. – 16. srpna 2015 bude doprava návštěvníků MS silničních motocyklů
v areálu Masarykova okruhu zajišťována mimořádnou autobusovou linkou 400
v trase Mendlovo náměstí – Svážná – Bosonohy, Pražská (←)/ Hoštická (→) –
Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom,
smyčka Start. Linka bude v provozu vždy od 6:30 do 21:00 hodin (v neděli pouze do
18:00 hodin). Maximální interval mezi spoji na lince je 30 minut, v době přepravní
špičky však bude zkrácen na cca 5 minut.
Přeprava cestujících na lince 400 je bezplatná. Na lince 400 budou v jízdním řádu
garantovány také odjezdy zajišťované nízkopodlažními vozidly.
Pro návoz návštěvníků z kempu Žebětín k závodišti bude v provozu zvláštní
autobusová linka s označením X, která pojede od 6:45 do 13:45 hodin po
jednosměrné okružní trase Automotodrom, smyčka Start - Kývalka, spojovací Popůvky, Vintrovna - Popůvky, Veselka - Žebětín, Křivánkovo náměstí - Žebětín,
Chrpová – Žebětín, camp – Tribuna D – Automotodrom, tribuny A, B – Hájenka Na
Šípu – Automotodrom, smyčka Start. Pro odvoz návštěvníků při skončení závodu
pojede linka X v době od 13:45 do 18:45 hodin (v neděli do 17:45 hodin) jednosměrně
od zastávky Automotodrom, Start po části výše popsané trasy pouze do zastávky
Žebětín, Křivánkovo náměstí. Linka X přepraví cestující rovněž zdarma.
V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo po vyčerpání parkovacích
kapacit v oblasti Automotodromu a na přírodních parkovištích v oblasti Žebětína
může být operativně zřízeno parkoviště osobních vozidel na Staré dálnici u křižovatky
s ulicí Kohoutovickou. V dané situaci bude operativně zavedena mimořádná linka
příležitostné dopravy s označením P v trase Parkoviště Stará dálnice - Troubsko,
Veselka - Popůvky, Vintrovna - Kývalka, spojovací - Automotodrom, Start.
Upraven bude také provoz regionální autobusové linky 402:
• od 9:00 hodin v pátek 14. srpna nepřetržitě do 18:00 hodin v neděli 16. srpna 2015
příslušné spoje linky 402 nebudou obsluhovat zastávky Tribuna B a Masarykův okruh;
• od 6:00 hodin v sobotu 15. srpna nepřetržitě do 18:00 hodin v neděli 16. srpna
2015 linka 402 nebude obsluhovat zastávky Omice, Kývalka spojovací; Ostrovačice,
Start a Ostrovačice, Hájenka Na Šípu.
Obsluhu uvedených zastávek zajistí výše popsané mimořádné linky 400 a X.

VÝLUKA NA LINCE S82

Od 17. 8. 2015 od 0:00 nepřetržitě do 6.9. 2015 do 24:00 hodin proběhne výluka
na lince S82 v úseku Znojmo - Retz. Náhradní autobusová doprava bude zavedena
v úsecích u všech vlaků:
POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 24 minut
dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět o
cca 24 minut později.

OMEZENÍ OBSLUHY VŠECHOVIC

Od pondělí 17. 8. 2015 do pátku 4. 9. 2015 pojedou všechny spoje linky 321
obousměrně v úseku mezi zastávkami Všechovice, rozc.0.5 a Skalička, hostinec
mimo zastávku Všechovice, která zůstane během výluky bez obsluhy. V zastávce
Všechovice, rozc.0,5 (ve směru Čebín, žel.st.), resp. Skalička, hostinec (ve směru
Skalička, chaloupky) spoje vyčkají do času odjezdu dle jízdního řádu.

VÝLUKA V KŘENOVICÍCH

Z důvodu oprav na žel. přejezdu v Křenovicích dojde k výluce na lince 630 od 14. 8.
2015 7:00 hod do 17. 8. 2015 18:00 hodin.
Linka 630: Spoje ve směru do Slavkova v úseku Křenovice, u hřbitova – Slavkov u
Brna, aut.st. pojedou odklonem v Křenovicích ulicemi Sokolská, Kopečná, Nádražní
a poté přes Hrušky a Vážany do Slavkova, vynechají tak zastávky Křenovice, dol.žel.st
a Slavkov u Brna, Agrozávod. Náhradou za zastávku Křenovice dol.žel.st. zastaví na
zastávce Křenovice, Sokolská.
Spoje ve směru do Zbýšova v úseku Slavkov u Brna, aut.st. – Zbýšov pojedou
odklonem přes Vážany, Hrušky, Křenovice ulicemi Svárovská, Sokolská, Nádražní a do
Zbýšova, vynechají tak zastávky Křenovice, dol.žel.st. a Slavkov u Brna, Agrozávod.
Náhradou za zastávku Křenovice, dol.žel.st. zastaví na zastávce Křenovice, Sokolská.
Zastávku Křenovice, u hřbitova obsluhují u protisměrného označníku.
Výluka se týká také náhradní dopravy za vlakovou linku S6. Náhradní linka xS6B má
zastávku Křenovice, dol.žel.st. přesunutou na zastávku Křenovice, Sokolská.
Na linkách 601 a 631 se mění pouze přípojové řády-návaznosti.

DROBNÁ VÝLUKA NA LINCE 259

Od pondělí 17. 8. do soboty 31. 10. 2015 pojede linka 259 spoj 4 mezi zastávkami Újezd
u Boskovic a Boskovice, aut. st. po odklonové trase Boskovice, Podhradí a Boskovice,
Lidická dle výlukového jízdního řádu, který bude uveřejněn dnes odpoledne.

PLATNOST UNIVERZÁLNÍ ŽÁKOVSKÉ JÍZDENKY
Jízdenka platí pouze v období školního / akademického roku ve dnech vyznačených školou na žákovském průkazu.

UNIVERZÁLNÍ
JÍZDENKA
ŽÁKOVSKÁ

S univerzální žákovskou jízdenkou základní se přepravují žáci škol ve věku od 15 do 26 let držitelé platného žákovského průkazu.
S univerzální žákovskou jízdenkou zlevněnou se přepravují žáci škol ve věku do 15 let držitelé platného žákovského průkazu.
Platí pro jízdu ze zastávky (zóny) místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště žáka do zastávky (zóny) místně nebo časově nejbližší
místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
Jízdenka neplatí od 1. 7. do 31. 8.
Platnost jízdenky je stanovena zónovou a časovou platností. Zónová a časová platnost se určí podle počtu platných tiskových polí dle převodní
tabulky uvedené na jízdence.
Jízdenka je platná pouze při současném předložení platného žákovského průkazu.
Univerzální žákovskou jízdenku s platností úsekové jízdenky lze během jedné jízdy využít pouze jedenkrát.
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POZVÁNKA

Přijměte pozvání na svátek všech folkloristů –
Slovácký rok v Kyjově! Královské město Kyjov
se opět po 4 letech chystá otevřít své brány a
přivítat Vás ve dnech 13. – 16. srpna 2015 na
nejstarším regionálním folklorním festivalu ČR,
na Slováckém roku v Kyjově. Tento festival má
tradici již od roku 1921.

XIX.

Doprava na tuto akci bude posílena v sobotu
vypravením kapacitnějších vozidel nebo přidáním
dalšího autobusu v času pravidelných jízdních řádů
v okolí Kyjova.

SLOVÁCKY
ROK
13.-16. 8. 2015

Program akce: http://www.slovackyrok.cz.

Ve dnech 14. – 16. srpna 2015 se uskuteční
v Laa an der Thaya tradiční Zwiebelfest (cibulové
slavnosti).

zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße,
která se nachází na hlavní silnici B45 směrem
k vlakovému nádraží

Jak se do Laa and der Thaya dostanete?
Pro cestu využijte autobusovou linku 104, která
odjíždí z Brna ze Zvonařky – odjezdy o víkendu
např. v 8:30, 10:30, 12:30. Zpět z Laa an der
Thaya odjíždí autobus v 13:45, 15:75, 17:45 nebo
v 19:45 (přestup v Pohořelicích na linku 108)

Jízdenky do Laa
O víkendu využijte výhodné jednodenní jízdenky
IDS JMK, které platí 24 hodin od označení nebo
zakoupení u řidiče v autobusu. Jízdenka platí o
víkendu 24 hodin pro 2 dospělé a až 3 děti do
věku 15 let.

Upozornění:
Veškeré spoje, které mají na své pravidelné trase
zastávku Laa an der Thaya, Stadtplatz ji budou
vynechávat. Místo toho budou obsluhovat

Pro cestu v pracovní dny využijte jednorázovou
jízdenku na 10 zón za 78 Kč. Majitelé předplatních
jízdenek na zóny 100+101 si zakoupí jízdenku na
8 zón za 63 Kč.

Pro cestu zpět je nutné platit v Eurech
při kupování jízdenky v autobusu, proto
doporučujeme využívat univerzální jízdenky
nebo jednodenní jízdenky.
Program akce v češtině:
Program a další informace o akci a programu
naleznete na http://www.zwiebelfest.at.

Náruživí hráči, náhodní návštěvníci,
děti i dospělí, zahrajte si hru, kterou
pro vás připravil Jihomoravský kraj!

LOGUJ & VYHRAJ PROSTŘEDNICTVÍM NOVÉ HRY

Pokud rádi cestujete, luštíte šifry či křížovky nebo si
rádi jen tak hrajete a dozvídáte se nové věci, přidejte se
k nám. Nabízíme vám malou seznamku s osobnostmi
našeho kraje formou textů a video nebo audio
záznamů. Přitom si můžete ještě zahrát dlouhodobější
Velkou hru s tajenkou, Velkou desítku nebo podniknout
i jednorázové zábavné aktivity. Zvítězit můžete všichni
a odměna vás nemine!
Mobilní aplikace ke hře LOGUJ! je volně ke stažení

na www.jizni-morava.cz
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Studentská průkazka k předplatní jízdence IDS JMK z předešlého
školního roku platí až do 30. září 2015. Pro měsíc září si tedy nemusíte
vyřizovat novou průkazku, stačí si koupit předplatní kupón.
Novou průkazku IDS JMK si vyřiďte v klidu v průběhu září.
Pokud je vám více než 15 let a potřebujete předplatné i pro jiné
zóny než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740, 800,
900, nezapomeňte si navíc potvrdit žákovský průkaz.
Nová průkazka platí i se starým kupónem. Není nutné schovávat
starou průkazku.

Jak vyřídit slevu
na jízdné?

Ověření
žákovského
průkazu
Na tiskopis průkazu koupený předem vyplňte:
Jméno, příjmení, datum narození, v kolonce „Z” místo trvalého
pobytu nebo internátu, včetně příslušného okresu uvedeného
v závorce. V kolonce „DO” uvedete místo školy/internátu. Název a místo
sídla školy, údaj o trvání školního roku a dny v týdnu, kdy probíhá výuka,
vám potvrdí škola (razítko, podpis).
Při ověření u přepážky předložte průkazkovou fotograﬁi a občanský
průkaz
Pokud je místo bydliště odlišné od místa bydliště uvedeného
v OP, pak je nutné doložit potvrzení o přidělení místa na kolejích nebo
jiným způsobem doložit místo bydliště (např. nájemní smlouva). Zahraniční
studenti předkládají pas. Děti do 15 let předkládají rodný list. Poplatek za
ověření žákovského průkazu se pohybuje nejčastěji od 30 do 50 Kč. Cena se
liší podle jednotlivých dopravců.

Cestující do 15 let

Při výdeji průkazky cestující do 15 let předloží svou aktuální
průkazkovou fotograﬁi (3,5 x 4,5 cm), rodný list nebo jakýkoliv
(oﬁciální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho
fotograﬁi, jméno a přijmení a datum narození, případně datum
15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.
Zakoupená průkazka platí po dobu 4 let nebo až do dosažení věku 15 let,
není zapotřebí si každý rok vyřizovat průkazku novou. Cena průkazky je 30 Kč.

Cestující od 15 do 18 let

Městské dopravy: Při výdeji průkazky pro tarifní zóny
100 + 101 (Brno), 225 (Adamov), 235 (Blansko), 370 (Bystřice n/P), 571
(Mikulov), 575 (Břeclav), 580 (Laa), 675 (Kyjov), 740 (Vyškov), 800 (Znojmo)
nebo 900 (Hodonín) cestující předloží aktuální průkazkovou fotograﬁi
(3,5x4,5 cm) a průkaz totožnosti. Zakoupená průkazka platí až do dosažení
věku 18 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat průkazku novou. Není
potřeba vyřizovat žákovský průkaz.
Zóny mimo městské dopravy: Při výdeji průkazky pro tarifní zóny,
z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580,
675, 740, 800 a 900 cestující předloží svou aktuální průkazkovou fotograﬁi,
průkaz totožnosti a žákovský průkaz dle Cenového věst. MF ČR.

Cestující od 18 do 26 let

Městské dopravy: Při výdeji průkazky pro tarifní zóny 100 + 101 (Brno), 225
(Adamov), 235 (Blansko), 370 (Bystřice n/P), 571 (Mikulov), 575 (Břeclav),
580 (Laa), 675 (Kyjov), 740 (Vyškov), 800 (Znojmo) nebo 900 (Hodonín)
cestující předloží svou aktuální průkazkovou fotograﬁi (3,5x4,5 cm), průkaz
totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým může být:
• průkaz ISIC platný do 15. 8. 2016 ode dne jeho vydání nebo prolongace;
• průkaz studenta vysoké školy se sídlem v Brně (dle § 57,
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů);
• potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození
žadatele, identiﬁkaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy;
• žákovský průkaz dle Cenového věstníku Ministerstva ﬁnancí ČR.
Zóny mimo městské dopravy: Při výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž
aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 580, 675, 740,
800 a 900 cestující předloží svou aktuální průkazkovou fotograﬁi (3,5 x 4,5
cm), průkaz totožnosti s datem narození a žákovský průkaz dle Cenového
věstníku MF ČR. Cena průkazky je 30 Kč.

kompletní leták ke stažení

http://www.idsjmk.cz/cenik/2015Studenti.pdf
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Kde zakoupíte
předplatní jízdenky?
Železniční stanice Českých drah
U ČD můžete zakoupit kompletní sortiment předplatních jízdenek IDS
JMK a vyřídit žákovský průkaz.
Adamov, Adamov zastávka, Bílovice nad Svitavou, Blansko, Blansko město, Boskovice, Božice u
Znojma, Brno hlavní nádraží, Brno-Chrlice, Brno-Královo Pole, Brno-Židenice, Břeclav, Březová
nad Svitavou, Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bzenec, Čebín, Čejč, Doubravník, Hodonice,
Hodonín, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Hustopeče u Brna, Ivančice, Ivanovice
na Hané, Kobylí na Moravě, Kralice nad Oslavou, Křenovice horní nádraží, Kuřim, Kyjov, Lanžhot,
Letovice, Luleč, Mikulov na Moravě, Miroslav, Modřice, Moravská Chrastová, Moravská Nová
Ves, Moravské Bránice, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Moravský Písek, Moravský
Písek zastávka, Mutěnice, Náměšť nad Oslavou, Nedvědice, Nemotice, Nesovice, Nezamyslice,
Novosedly, Podivín, Rájec-Jestřebí, Rajhrad, Rakšice, Rakvice, Rapotice, Rosice u Brna, Rousínov,
Rožná, Řikonín, Skalice nad Svitavou, Slavkov u Brna, Sokolnice-Telnice, Strážnice, Střelice,
Sudoměřice nad Moravou, Svitávka, Šakvice, Šlapanice, Šumná, Tetčice, Tišnov, Újezd u Brna,
Valtice město, Velká nad Veličkou, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice zastávka,
Veselí nad Moravou, Vlkoš, Vracov, Vranovice, Vyškov na Moravě, Zaječí, Zastávka u Brna,
Znojmo, Žabčice - seznam je bez záruky.

Prodejny Dopravního podniku města Brna
U DPMB můžete zakoupit kompletní sortiment předplatních jízdenek
(mimo úsekové a dvoúsekové jízdenky) a vyřídit žákovský průkaz.
Novobranská (po-pá 6:00-19:00, so 8:00-15:30),
Bystrc, Zoo (po-pá 7:00-18:00),
Královo Pole, Purkyňova menza VUT (po-pá 7:00-18:00),
Královo Pole-nádraží (po-pá 7:00-18:00),
Mendlovo náměstí (po-pá 7:00-18:00),
Pisárky (po-pá 7:00-17:00),
Stará osada (po-pá 7:00-18:00).

Autobusová nádraží - omezený sortiment předplatních kupónů
U autobusových dopravců můžete zakoupit úsekové jízdenky a
předplatní jízdenky pro 2, 3 a 4 zóny a vyřídit žákovský průkaz.
Neprodávají se jízdenky pro zóny 100 a 101 současně.
BORS Břeclav (v Břeclavi na ul. Sady 28. října, Hustopečích na aut. nádr. a Mikulově
na ul. Jiráskova 2), ČAD Blansko (v Blansku na aut. st.), ČSAD Hodonín (na aut. nádr. v Hodoníně),
ČSAD Kyjov (v Kyjově na aut. nádr.), ČSAD Tišnov (v Tišnově na žel. st.), VYDOS BUS (v Boskovicích
na aut. nádr. a ve Vyškově na aut. nádr.), ZDS BUS (ve Znojmě, Rudoleckého 25), BDS BUS (ve
Znojmě, Milady Horákové 10), ZDAR (Turistické informační centrum Kunštát, Náměstí Krále
Jiřího 106.

Česká pošta
Mimobrněnské pošty - omezený sortiment předplatních kupónů,
neověřují žákovské průkazy. Na poštách můžete zakoupit měsíční
úsekové jízdenky a předplatní jízdenky pro 2, 3 a 4 zóny.
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