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Partnerem slevového programu IDS JMK je 
společnost cyklo klub Znojmo (Cyklo Klub 
Kučera Znojmo), která cestujícím s jízdenkou 
IDS JMK poskytuje slevu na půjčovní jízdních 
kol:

Společnost poskytuje při předložení platné 
předplatní nebo jednorázové jízdenky. 
poskytovaná sleva:
10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní 
kolo na 1 den;
15 % - na půjčení více kol na jeden či více 
dní nebo na půjčení jednoho kola na více 
dní.

Více na 
http://www.cykloklubznojmo.cz.

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

na jarní výlety pálavou
s ids jmk

 posilujeme linku 540 navazující
na vlaky od Brna/do Brna

https://www.idsjmk.cz       

cyklo klub Znojmo
půjčovna kol a cykloslužby

Již tradičně KORDIS JMK ve spolupraci s dopravcem zajišťuje posílení 
regionální autobusové linky 540 mezi zastávkami Šakvice, žel. st. – Dolní 
Věstonice a zpět od 19. 4. do 22. 6. 2019. 

Linka 540 bude posílena během sobot a vybraných státních svátků 
(Velikonoce + 1. 5. 2019).  V čase 9:07 a 11:07 budou vypraveny společně 
s pravidelnými spoji posilové spoje v trase „Šakvice, žel. st.“ - „Dolní 
Věstonice“.  

TIP: pokud cestujete jen po zastávku dolní věstonice, využijte posilové spoje, které budou 
přistaveny dříve. 

Ostatní cestující jedoucí až za Dolní Věstonice (Horní Věstonice až Mikulov) řidiči posilových 
autobusů odkážou na pravidelný spoj linky 540.

Posíleny budou také vybrané spoje k vlakům v odpoledních hodinách.

pokud vás bude cestovat více než 10,

Zahájení provoZu
cykloBusů od velikonoc
Vážení turisté a cykloturisté,
od pátku 19. dubna 2019 vyjíždějí opět regionální cyklobusy IDS JMK.
Kompletní informace o cyklobusech zjistíte dále v infomailu a na 
odkazu www.idsjmk.cz/cyklo. 
                           Všem cestujícím přejeme krásné prožití Velikonoc.

14  2019

tipy pro cyklisty
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Z důvodu uzavírky komunikace bude linka 816 mezi vratěnínem a drosendorfem mimo provoz od 19. dubna 
do 5. července 2019.  

neobsluhované zastávky:
Drosendorf, Altstadt
Drosendorf, Schule

výluka vratěnín - 
drosendorf

19. 4. -  5. 7. 2019
816

výluka Znojmo - přímětice je ukončena 18. 4. 2019. od 19. 4. 2019 budu platit nové jízdní řády.
ukončení výluky 
Znojmo - přímětice

18./19. 4. 2019
801, 804, 805, 808, 801, ...

ve středu 24. 4. 2019 od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky s52 nahrazeny autobusy v úseku Zaječí – velké 
pavlovice.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
velké pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel.st.“)

ve čtvrtek 25. 4. a v pátek 26. 4. 2019 od 7:20 do 14:40 hod budou vlaky linky s52 nahrazeny autobusy v úseku 
čejč – hodonín.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
mutěnice zastávka – u nádraží, na ulici Vinařská
mutěnice – před staniční budovou
hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

výluky na lince s52
24. - 26. 4. 2019
S52

ve dnech 23. a 24. 4. 2019 vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou vlaky linky s2/4708, 4710, 4712, 4714, 4716  v úseku 
Skalice n.Sv – Letovice – Březová n.Sv. nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ostatní vlaky jedou podle 
platného jízdního řádu.
dne 27. 4. 2019 vždy od 8:30 do 15:25 hodin budou vlaky linky s2/4708, 4710, 4712, 4714, 4716, 4718 a 4720  v úseku 
Skalice n.Sv – Letovice – Březová n.Sv. nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ostatní vlaky jedou podle 
platného jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Březová nad svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Březová nad Svitavou, žel.st.“;
moravská chrastová –na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“;
rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;
letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“;
Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
skalice nad svitavou - u nádražní budovy

výluky na lince s2 
skalice /s - BřeZová 
n/s

23., 24. 4. a 27. 4. 2019
S2

od 24. dubna 2019 do 29. dubna 2019 proběhne výluka v úseku valtice – novosedly na lince s8. V době výluky 
nahradí dopravce všechny vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě a zpět náhradní autobusovou dopravou, 
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Časy odjezdů a příjezdů jednotlivých spojů náhradní 
dopravy jsou oproti vlakovému jízdnímu řádu posunuty do odchylných časových poloh. Jízdní řád bude uveřejněn.
Výlukou bude dotčen také vlak Expres Pálava Podyjí.
umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Břeclav - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště č. 12);
Boří les - na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, Poštorná, kostel“;
valtice město - na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st.“
valtice - na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km);
sedlec u mikulova - na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, pošta“;
mikulov na moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“;
Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“;
dobré pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“;
Novosedly - u nádražní budovy;
hrušovany nad jevišovkou-Šanov - u nádražní budovy, aut. zastávka  „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“;
Znojmo - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“;
Znojmo-nový Šaldorf - na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, Konice, rozc. 1,0“;
Šatov - na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, křižovatka“ a na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, obecní úřad;
a na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, žel. st.“.

výluka na lince s8
24. - 29. 4. 2019
S8
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v sobotu 27. 4. 2019 od 7:50 do 17:10 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a vranovicemi. 
vybrané vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. vranovice s3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku modřice – vranovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky s3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.

vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. vranovice budou výchozí z žst. modřice a v úseku vranovice – Brno hl.n.
– Brno-kr.pole nahrazeny autobusy náhradní dopravy. jedná se o vlaky s3/ 4908, 4910, 4912, 4914, 4916
v modřicích není umožněn přestup na vlak, nad zastaví jen pro výstup.

ostatní vlaky s3/ 4618, 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. hrušovany u Brna a budou v úseku hrušovany 
u Brna – Brno hl.n. nahrazeny autobusy. náhradní autobusy pojedou mimo zastávku popovice u rajhradu. 
cestující mezi zastávkou popovice u rajhradu a žst. modřice budou přepraveni mikrobusem.

doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních
vlaků ve směru Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků 
R9/984, 982, 980, 978, 976, 972 a budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514 v Rajhradě a 521, 
522 v Hrušovanech u Brna čekat.
doplňující informace:
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena. 
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Vranovice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Vranovice, žel. st.“)
Žabčice - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Žabčice, žel. st.“)
hrušovany u Brna - před staniční budovou (na zast. IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“)
vojkovice nad svratkou - v obci, na zastávce IDS JMK „Vojkovice“, docházková vzdálenost od železniční 
zastávky cca 10 min.)
Rajhrad - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“)
popovice u rajhradu - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Popovice, žel. st.“)
modřice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Modřice, žel. st.“)
modřice - zastávka IDS JMK „Modřice, Brněnská“. Pouze výstup.
Brno hl. n. – na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ a 
na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ u OD Vaňkovka. Pouze výstup.
Brno-královo pole - u nádražní budovy. Pouze výstup.

výluka na lince s3 
Brno - vranovice

27. 4. 2019
S3

nepřetržitě od 23. 4. 2019 od 7:40 do 25. 4. 2019 17:30 hodin bude probíhat výluka na vlakových linkách r56 a 
s6 v úseku veselí n. mor. – st. město u uh. hradiště. platí výlukový jízdní řád.
směr z veselí n.m. do uh.hradiště/kunovice:
linka a - jede dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných stanicích.
linka B – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56.
směr z uh.hradiště/kunovic do veselí n.m.:
linka a - jede dříve, aby byl zajištěn přestup ve Veselí n.M.
linka B – zajišťuje obsluhu zastávek a stanic v obvyklé časové poloze.
přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
umístění zastávek náhradní dopravy v úseku veselí n. mor. – st. město u uh. hradiště:
Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, žel. st.“
veselí nad moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
veselí nad moravou-milokošť – na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Milokošť“
uherský ostroh – před výpravní budovou

výluky Z veselí nad 
mor. do st. m. u uh.

23. - 25 4. 2019
S6, R56

od úterý 23. 4. 2019 do 23. 6. 2019 bude omezena obsluha vybraných zastávek linky 602 následujícím způsobem:
Zastávky velešovice, Za mlýnem a kovalovice, stará pošta bez obsluhy spoji č. 100, 101 a 121 linky 602. 
Zastávka velešovice, u mostu ve směru do Brna není obsluhována spojem č. 100, ve směru z Brna není 
obsluhována spojem č. 101 a 121.
Spoje č. 100, 101 a 121 obsluhují zastávku Velešovice, ObÚ (společně s linkou 631) jako náhradu za zastávku 
Velešovice.

Změna oBsluhy 
Zastávek na lince 602

23. 4 - 23. 6. 2019
602



Vážení cestující,
jízdní kola, e-kola a velké koloběžky můžete po jihomoravském kraji 
přepravovat regionálními cyklobusy ids jmk. v letošní cykloturictické 
sezóně  jezdí regionální cyklobusy od 19. dubna do 29. září během 
sobot, nedělí a státních svátků. Na vybraných linkách jezdí cyklobusy i 
během pracvních dní.
Přepravovat můžete 5 kol na zádi cyklobusu nebo 20 kol na přívěsu 
podle typu cyklobusu. Kola se přepravují do vyčerpání kapacity 
cyklobusu. 

S jízdním kolem je možné nastoupit/vystoupit pouze na vybraných 
zastávkách, které jsou označeny symbolem jízdního kola.

Základní přehled cyklobusových linek
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jak naložit kolo na cyklobus?
1 Cyklista nahlásí řidiči, že chce přepravovat 

jízdní kolo. Zakoupí si u řidiče jízdenku 
základní pro jízdní kolo a jízdenku pro sebe 
nebo předloží platnou jízdenku.

2 Kolo poté sám umístí na cyklovlek/držák na 
kola pod dohledem a dle pokynů řidiče. 
Jízdní kolo zabezpečí proti zcizení. Z kola 
odstraní a s sebou do autobusu vezme 
cenné věci, které lze jednoduše odejmout 
(světla, pumpičky, tašky, ...).

3 Pokud se přepravuje více kol, nejprve řidič 
odbaví všechna kola. Po odbavení všech 
cestujících si cyklisté umísťují kola na 
cyklovlek/držák na kola dle pokynů řidiče. 

4 Při výstupu upozorní cyklista řidiče, že 
bude vystupovat. Poté cyklista za účasti 
řidiče sundá svoje kolo z cyklovleku/
držáku pod dohledem řidiče.

                      Děkujeme Vám za spolupráci

Cyklobusy

tIpy pro CyklIsty

linka trasa kapacita počet

108 Brno  Znojmo 20 ks  2x denně

231 Blansko  Studnice 20 ks 5x denně

233 Blansko  Benešov 20 ks 5x denně

251 Skalice n/S  Jevíčko 5 ks 8x denně

256 Boskovice  Olešnice 5/20 ks 6x denně

423 Rosice  Mohelno 20 ks 4x denně
602
730
750

Brno  Vyškov  Nové Sady
(přímý cyklobus) 20 ks 3x denně

602 Brno  Bučovice 20 ks 3x denně

642 Kyjov  Bučovice 20 ks 3x denně

816 Znojmo  Vranov n/D  Uher- 20 ks 1x denně

817 Znojmo  Čížov  Vranov n/D 20 ks 2x denně

830 Uherčice  Vranov n/D 20 ks 1x denně

932 Veselí n/M  Nová Lhota 20 ks 4x denně

www.idsjmk.cz/
cyklo



pro vaše jízdní kolo doporučujeme zakoupit jednodenní jízdenku pro 
kolo za 70 kč. jízdenka platí pouze pro jedno jízdní kolo v cyklobusech, 
v zaintegrovaných vlacích a městské dopravě v Brně na linkách 1 až 99 
v zónách 100+101. Tato jízdenka se Vám vyplatí při delších cestách. Pro 
krátkou cestu si kupujte obyčejné jízdenky.

všechny jízdenky pro kolo koupíte u řidičů přímo v cyklobusech nebo na 
vlakových nádražích v Jihomoravském kraji.

jak kombinovat jednorázové jízdenky s předplatní jízdenkou?
pokud vlastníte předplatní jízdenku na 2 a více dnů pro brněnské zóny 
100 + 101, přepravujete kolo po Brně v zónách 100+101 bezplatně.
pokud nemáte platnou předplatní jízdenku na 2 a více dnů pro brněnské 
zóny 100 + 101, přepravujete kolo po Brně v zónách 100+101 za jízdenky 
základní nebo jízdenku celodenní pro kolo za 70 Kč.
Držitelé předplatních jízdenek na 2 a více dnů pro zóny 100+101 při cestě 
z Brna mimo Brno za přepravu jízdního kola v zónách 100+101 neplatí, 
kupují si jízdenky jen pro zbývající zóny.

jízdenky na přepravu jízdního kola nebo e-kola

s předplatní
jízdenkou na zóny 100+101

Bez předplatní jízdenky
na zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) zdarma jízdenky základní

mimobrněnské zóny jízdenky základní jízdenky základní

příklady
Příklad 1 Držitel předplatní jízdenky s platností 2 a více dní pro zóny 100+101 jede z Líšně do 

Kuřimi. Za cestu tramvají neplatí. Na hlavním nádraží pak využije kombinace jízdních dokladů 
a pro sebe koupí jízdenku doplatkovou na 1 zónu za 16 Kč, pro své kolo koupí stejnou 
doplatkovou jízdenku pro 1 zónu za 16 Kč.

Příklad 2 Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 101, 310, 320, 330 jede s jízdním kolem z Tišnova 
do Brna. V zónách 100+101 se za kolo neplatí, potřebuje proto jízdenku pro své kolo na zbylé 
3 zóny v ceně 27 Kč. 

Příklad 3 Cestující bez předplatní jízdenky chce jet s jízdním kolem jen po Brně vlakem z Lesné 
na Hlavní nádraží. Zakoupí si dvě jízdenky s platností 2 zastávky ve stejné nebo sousední zóně 
každou za 16 Kč a při nástupu na Lesné obě označí v označovači na nástupišti.
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cestujete ve velké skupině?
Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i 
vlaků je nezbytné přepravu skupiny o více 
než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů 
předem na náš email info@kordis-jmk.cz. 

Jedině tak můžeme zabezpečit posílení 
spojů. 

Pokud nás informujete později, nemůžeme 
vám posílení dopravy garantovat.

Do zprávy prosím uveďte:
 Mobilní telefon na vedoucího skupiny
 Počet osob
 Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, 
čas, číslo linky
 Případné přestupy
 Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, 
čas, číslo linky

 Případné přestupy
Druhou možností je poslat vyhledaná 
spojení z vyhledávače spojení.

Děkujeme Vám za spolupráci.

jízdenky

tIpy pro CyklIsty

70 kč

Jednodenní
jízdenka
pro kolo



nemáte kolo nebo koloběžku a chcete si ji výhodně půjčit? využijte svou jízdenku k získání 
slevy na půjčení kola nebo koloběžky u našich partnerů. Aktuální výše slev je vždy uvedena 
na webu www.idsjmk.cz/slevy.

v rámci slevového programu nabízí tuto službu následující společnosti:

penZion relax 
penzion relax z Vranova nad Dyjí nabízí ubytování, půjčování kol a další služby 
z oblasti cestovního ruchu.
poskytovaná sleva:
Penzion Relax poskytne osobám, které se prokáží platnou předplatní nebo 
jednorázovou jízdenkou IDS JMK, slevu 25 % na jednorázové půjčení kola.

rentBike
společnost rentbike se zabývá půjčováním kol, elektrokol a sportovního 
vybavení v Brně a v jižní části Jihomoravského kraje.
poskytovaná sleva:
10 % při předložení jednorázové jízdenky na půjčení kola, dvojkola a elektrokola
15 % při předložení předplatní jízdenky na na půjčení kola, dvojkola a elektrokola

skoloBěŽkou
Společnost skoloBěŽkou půjčuje koloběžky v oblasti Slavkova u Brna.
poskytovaná sleva:
Společnost poskytne osobám, které přijedou do půjčovny koloběžek, slevu na 
půjčovném ve výši 10 % s platnou jízdenkou IDS JMK.

nakoloBce
Společnost nakoloBce poskytne osobám, které přijedou do půjčovny 
koloběžek slevu na půjčovném: 
poskytovaná sleva:
20 % s platnou 24hodinovou, měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenkou. 
10 % s jinou platnou jízdenkou IDS JMK.

cyklo centrum Znojmo
Společnost cyklo klub kučera Znojmo poskytuje při předložení platné předplatní 
nebo jednorázové jízdenky. 
poskytovaná sleva:
10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní kolo na 1 den;
15 % - na půjčení více kol na jeden či více dní nebo na půjčení jednoho kola na 
více dní.

Penzion Relax (Vranov nad Dyji)
Rentbike
Skoloběžkou (Slavkov u Brna)

Nakolobce
Cyklo Klub Znojmo

sleva 
 25%

půjčovné

sleva 
 až 15%
půjčovné

sleva 
 až 10%
půjčovné

sleva 
 až 20%
půjčovné

sleva 
 až 15%
půjčovné

integrovaný dopravní systém jihomoravského krajeintegrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

www www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 6

nová adresa: 1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a 
informací v ČR, Melkusova 3053 (areál Znovínu Znojmo a.s. - naproti 
vstupu na koupaliště Louka), Znojmo 671 81

tIpy pro CyklIsty
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velIkonoCe 2019
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V souvislosti s velikonočními svátky a velikonočními prázdninami 
vyhlášenými na základních a středních školách dochází ke 
změnám v provozu linek IDS JMK.

ve čtvrtek 18. dubna 2019 (velikonoční prázdniny) bude 
platit omezený jízdní řád pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY na 
regionálních linkách IDS JMK. V Brně na linkách 1 až 99 jezdí 
spoje podle běžných jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY a 
zrušeny budou školní autobusové spoje.

v pátek 19. dubna 2019 (státem uznaný svátek) bude 
doprava v Brně vedena podle jízdních řádů pro SOBOTY. Na 
regionálních linkách platí jízdní řády pro SOBOTY+NEDĚLE. 
Sledujte jízdní řády.

v sobotu 20. dubna 2019 platí běžné jízdní řády pro 
SOBOTY, resp. SOBOTY+NEDĚLE. V Brně podle sobot.

v neděli 21. dubna 2019 pojedou regionální linky podle 
jízdních řádů pro SOBOTY+NEDĚLE. V Brně podle sobot.

v pondělí 22. dubna 2019 (státem uznaný svátek) bude 
doprava vedena podle jízdních řádů pro NEDĚLE A STÁTNÍ 
SVÁTKY.

Z důvodu uzavření nákupních center nebude linka 78 
obsluhovat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz 
a linky OLY a AVION budou mimo provoz. 

Provozu linek 42 a 67 se omezení jízdy k nákupním centrům 
týkat nebude, tyto linky pojedou podle běžného jízdního řádu.

upozornění:
U regionálních linek věnujte ve všech uvedených dnech 
zvýšenou pozornost omezení jízdy některých spojů pomocí 
příslušných inverzních značek.

s jízdním kolem cyklobusem
Od 19. dubna 2019 vyjíždějí regionální cyklobusy IDS JMK do 
všech směrů Jihomoravského kraje - www.idsjmk.cz/cyklo.

nejvýhodnější cestování během svátků
Ve dnech státních svátků a víkendu od 19. do 21. 4. 2019 
můžete při svých cestách využívat výhodné jednodenní 
jízdenky IDS JMK, které platí v tyto dny pro 2 dospělé a 3 děti do 
15 let. Zakoupíte u řidičů regionálních autobusů, na vlakových 
nádražích nebo v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

kvalitnější spojení po Znojemsku
Zkvalitňujeme dopravu z Brna do Znojma a dále kolem 
Vranovské přehrady. 

posilujeme dopravu třeba na pálavu
Tradičně posilujeme spoje na Pálavu navazující od vlaků. 
Např. linku 540 od vlakového nádraží v Šakvicích. 

Neseďte doma 
a vyjeďte s IDS JMK
na výlet!

provoZ Během
 velikonoc

Veselé 
Vel ikonoce

dopravní tipy
 na velikonoce


