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Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program
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Partnerem slevového programu IDS JMK 
je společnost dds toUr, která cestujícím 
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na 
pronájmy chat a chalup:

Společnost poskytuje při předložení platné 
předplatní jízdenky. 
poskytovaná sleva:
05 % - sleva s měsíční jízdenkou.
10 % - sleva s čtvrtletní jízdenkou.
15 % - sleva s roční jízdenkou.

Více o společnosti na odkazu:
https://www.chaty-chalupy-dds.cz.

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

cestUjeme s ids jmk za hranice
 české repUBliky

www.idsjmk.cz       

dds toUr
pronájmy chat a chalup

17  2019

tUristBUs vyjíždí
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valtické vinné trhy

10. - 5. 2019
strana 5

tUristBUs startUje
do nové sezóny 2019
Ve dnech 10. (pátek) a 11. (sobota) května 2019 se 
konají tradiční Valtické vinné trhy, které jsou jednou 
z nejvýznaměnších vinařských výstav v České republice. 
Od soboty 11. května 2019 startuje víkendová přeshraniční 
vinařská turistická linka TURISTBUS, která v letošním roce 
pojede z důvodu výluky na rakouském území po speciální 
trase. Více na www.idsjmk.cz/turistbus a na straně 4.

Přejeme vám krásný svátek a příjemný víkend.

V rámci IDS JMK můžete cestovat přeshraničními autobusovými  a vlakovými linkami IDS JMK: 

104  Brno - Hevlín - laa an der thaya
816  Znojmo - Vranov n/D - Drosendorf (v letošním roce je Drosendorf bez obsluhy - výluka)
910  Hodonín - holíč - skalica - Veselí nad Moravou
580+555  TURISTBUS
s91  Hodonín - Veselí n/M - Vrbovce - Myjava

Na všech linkách platí předplatní jízdenky včetně jednodenních dle zónové a časové 
platnosti.

pokud pojedete na jednorázovou jízdenku ids jmk autobusovými linkami, můžete platit 
u řidiče přeshraničního spoje v kč i v eurech. Prosíme o platbu mincemi a bankovkami s 
vhodnou nominální hodnotou. Do vlaku je potřeba zakoupit jízdenku dopředu  na území ČR 
a označit na nástupišti. při cestě linkou s91 ze Slovenska kontaktujte průvodčího, aby jízdenku 
vyplnil.  

Využít můžete také mobilní aplkaci IDS JMK - POSEIDON.

Mobilní APP ids jmk poseidon je oficiální aplikací společnosti 
KORDIS JMK, a.s. (koordinátora Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje – IDS JMK), která je určena pro poskytování 
informací a pro prodej kompletního sortimentu jednorázových a 
jednodenních jízdenek IDS JMK platných ve všech prostředcích 
veřejné dopravy zahrnutých do IDS JMK.

                 App store
availaBle on the

google 
android                  

načtĚte a
stahujte
zdarma

výstava v tišnově 

o černoBylU - zona
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stUdentský majáles
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změny v dopravě
regionální a Brněnské výlUky ids jmk
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ve středu 8. 5. 2019 od 16:00 do 17:10 linka 215, spoje 211 a 216 ukončí/zahájí a zahájí  jízdu v zastávce 
Obchodní dům. Zastávky Horka a Horka, točna nebudou obsluhovány.omezení oBslUhy horky 

v adamově
8. 5. 2019
215

z důvodu konání sportovní akce bude ve středu 8. května od 12:30 hod. do ukončení akce (předpoklad v 
17:00 hod.) vyloučen provoz ve smyčce Bosonohy.
Linka 69 bude v provozu pouze v úseku Ukrajinská – Hoštická. Zastávku Hoštická směr Ukrajinská obslouží linka 
69 v přeložené poloze na hlavní pozemní komunikaci.

výlUka ve smyčce 
Bosonohy

8. 5. 2019
69

od zahájení provozu nočních linek v noci z úterý na středu 7. / 8. května 2019 do ukončení prací (předpoklad 
23. června 2019) omezen provoz v ulici křižíkově.

autobusové linky 44, 53, 81 a n93 pojedou pouze ve směru do králova pole / soběšic mezi zastávkami 
Halasovo náměstí – Královo Pole, nádraží / Högrova jednosměrným odklonem. Vynechají zastávky Divišova 
čtvrť a Královopolská strojírna! Zastávky U tunýlku a Kociánka obslouží v přeložených polohách.
V opačném směru pojedou linky 53, 81, 84 a N93 po pravidelných trasách bez omezení.
změny zastávek:
Zastávka U tunýlku směr Královo Pole bude přeložena na ulici Třískalovu (ke křižovatce s ulicí Křižíkova).
Zastávky Divišova čtvrť a Královopolská strojírna směr Královo Pole nebude možné obsloužit!
Zastávka Kociánka směr Královo Pole bude přeložena na ulici Porgesovu (k lávce pro pěší k ulici Sladkovského).

výlUka v Ulici 
křižíkově

od 7./8. 5. 2019
44, 53, 81, D93

Od 5. do 9. 5. 2019 bude omezeno zastavování vlaků v železniční stanici Šlapanice. 
Více na webu www.idsjmk.cz.žel. zastávka šlapanice 

- omezení oBslUhy
5. - 9. 5. 2019
S6, R56

ve středu 8. května 2019 od 7:00 hod. do ukončení prací (předpoklad v 18:00 hod.) vyloučen provoz tramvají 
přes pisárky.
linka 1 pojede mezi zastávkami Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem přes Českou a 
zastávku Tábor. Vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova – Stránského.
Pro přestup na autobus náhradní dopravy využijte při jízdě směr Bystrc zastávku Hlavní nádraží, při jízdě směr 
Řečkovice již zastávku Svratecká!
náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Mozolky 
(jen směr Svratecká) / Vozovna Komín (jen směr Hlavní nádraží) – Svratecká. Autobus náhradní dopravy 
obslouží zastávky linky 1, u zastávek na samostatném tělese pak zastávky náhradní dopravy. Při jízdě směr 
Bystrc využijte pro přestup na tramvaj zastávku Mozolky!
změny zastávek:
Zastávku Stránského v obou směrech nebude možné obsloužit. Využijte zastávky Rosického náměstí nebo 
Vozovna Komín.
Zastávky tramvaje Bráfova, Pisárky, Lipová, Výstaviště-vstup G2 a Výstaviště-hlavní vstup nebude možné 
obsloužit! Autobus náhradní dopravy obslouží zastávky na přilehlé pozemní komunikaci.

výlUka na lince 1 
přes pisárky

8. 5. 2019
1

od 13. 5. 2019 od 7:35 nepřetržitě do 22. 5. 2019 do 14:25 hodin budou vlaky na lince s31 mezi Bytřicí nad 
pernštejnem a novým městem na moravě nahrazeny autobusy. vlaky jsou zaintegrovány pouze v úseku 
Bystřice n/p - rovné-divišov.
přeprava jízdních kol:
U vlaků S31/1436 a S31/1437 je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku 
zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol zajištěna.

výlUka mezi Bystřicí n/p 
a novým městem n/m

13. - 22. 5. 2019
S31



změny v dopravě
regionální a Brněnské výlUky ids jmk
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z důvodu údržby tramvajové trati bude v sobotu 11. května 2019 od 6:00 hod. do 21:00 hod. a dále v neděli 
12. května 2019 od 6:00 hod. do 16:00 hod. omezen provoz veškeré dopravy v ulici křenové. pro autobusové 
linky bude omezení platit nepřetržitě od 6:00 hod. v sobotu 11. května 2019 do definitivního ukončení prací 
v neděli 12. května 2019 (předpoklad ukončením provozu denních linek).
omezení tramvajové dopravy – platí v sobotu 11. května 2019 od 6:00 hod. do 21:00 hod. a dále v neděli 12. 
května 2019 od 6:00 hod. do 16:00 hod.
linka 8 bude rozdělena na dva provozní úseky. Jedna část linky bude v provozu v úseku Starý Lískovec, 
smyčka – Masná, druhá část linky bude v provozu v úseku Mifkova – Geislerova. Pro přestup na autobus 
náhradní dopravy využijte zastávky Geislerova a Hlavní nádraží.
linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála, smyčka – Geislerova. Na lince nebude o víkendu 11. 
a 12. května 2019 zajištěn provoz retro tramvaje.
linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží a dále pojede odklonem na 
Malinovského náměstí. Na Hlavním nádraží obslouží 1. a 2. kolej.
náhradní dopravu v úseku juliánov – hlavní nádraží zajistí mimořádná autobusová linka X.
linka X v úseku Juliánov – Hlavní nádraží. Autobus obslouží běžné zastávky linky 12. Výchozí zastávka Hlavní 
nádraží bude na 4. koleji. Zastávku Masná ve směru do Juliánova obslouží na ulici Masná.
omezení autobusové a trolejbusové dopravy – platí nepřetržitě od soboty 11. května 2019 6:00 do ukončení 
prací (předpoklad ukončením provozu denních linek v neděli 12. května 2019).
linka 64 v obou směrech vynechá zastávku Masná, náhradou obslouží v obou směrech zastávku Tržní.
Zastávku Tržní směr Červený písek obslouží na ulici Tržní (společně s linkou 49 směr Hlavní nádraží). Zastávku 
Tržní směr Komárov obslouží na ulici Hladíkově (společně s linkou 84).
linky 31, 33, 49, 77, e76, n89, n94, n96, n98 a n99 obslouží při jízdě z centra zastávku Masná v jednotné 
přeložené poloze na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion) a uzavřený úsek objedou po okolních 
komunikacích. V opačném směru obslouží všechny zastávky v běžných polohách. Zastávka Masná ve směru 
z centra bude pro všechny linky přeložena na ulici Masnou (k zastávce linky 67 směr Avion).

výlUka v Ulici křenové 
v Brně

11. - 12. 5. 2019
8, 10, 12, ...

ve středu 8. května 2019 je v české republice státní svátek. 
regionální autobusové a vlakové linky ids jmk pojedou podle nedělních/svátečních jízdních řádů. Městské 
linky v Brně (1-84) pojedou podle jízdních řádů pro soboty.
Z důvodu uzavření nákupních center nebude linka 78 obsluhovat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, 
XXXLutz. Linky OLY (Olympia bus) 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.
Přejeme vám krásný sváteční den.

provoz Během 8. května
8. 5. 2019

od 13. 5. 2019 do 31. 7. 2019 se bude linka 432 v Budkovicích  otáčet na začátku zastavěné části obce u 
hřiště a zastavovat u přeložené zastávky Ivančice, Budkovice u domu č.p. 99 ve směru ven z Budkovic.
Přeložené zastávky: Ivančice, Budkovice. – zastávka dočasně přeložena na silnici III/15253 na kraj obce 
Budkovice naproti hřišti k domu č.p. 99 ve směru ven z obce.

omezení oBslUhy 
BUdkovic 

od 13. 5. 2019
432

Během nepracovních dní (SO + NE + SV) 
platí výhodné jednodenní jízdenky 

IDS JMK základní 
pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.

Vemte celou rodinu na výlet vlakem 
nebo autobusem!

24 H
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Vážení turisté,
již čtvrtým rokem je v provozu tUristBUs, který 
propojuje turistické a vinařské destinace Mikulovska 
a Poysdorfska. Na lince TURISTBUS platí Tarif IDS JMK.  
I na rakouském území jsou ceny jízdenek stejné jako 
na jižní Moravě. Lze platit v Kč i v eurech. 

Infomační leták k Turistbusu ke stažení na:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2019TuristbusCZ.pdf  

Herrnbaumgar-

Lednice

VaLtice

Poysdorf

faLkenstein

mikuLoV

aquaLand moraVia

drasenHofen kemP atc merkur
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leták 

 ke stažení
zde

tUristBUs
V provozu od soboty 11. května 2019



spojení do valtic hledejte 
na www.idsjmk.cz.

program valtických vinných trhů na
http://www.vinnetrhy.cz.
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Pozvánka na akcI

20 %
sleva
na vstuP 
s jÍzdenkou

Ids jmk

20 %
sleva
na vstuP 
s jÍzdenkou

Ids jmk

spojení do tišnova 
hledejte 

na www.idsjmk.cz.



stUdentský majáles 
spojení po Brně a spojení z Brna do regionU

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Z důvodu konání kulturní akce studentský majáles 2019 v areálu 
Hněvkovského bude v pátek 10. května 2019 posílena doprava do 
Komárova. Podrobnosti i na webu www.dpmb.cz.

základní přístup na akci bude zajištěn od zastávky komárov.

ve směru z centra města využijte pro cestu autobusové linky 40, 
48, 50, 63 a e63 ze 4. koleje na hlavním nádraží do zastávky 
komárov. Provoz těchto linek bude dle potřeby posilován také 
mimořádnými spoji, označenými jako linka X, mezi zastávkami 
Hlavní nádraží a Komárov (autobusy obslouží po trase všechny 
zastávky linky 40). Pro cestu z oblasti Bohunic lze také využít 
autobusovou linku 50, provoz na ostatních linkách ve směru do 
Komárova nebude posilován!

Odvoz návštěvníků z akce bude zajištěn od zastávky sazenice.

Pro cestu do centra využívejte po dobu provozu denních linek 
výhradně autobusové linky 40, 48 a 63 ze zastávky Sazenice, ve 
směru do Bohunic lze také využít linku 50 ze zastávky Komárov. Pro 
cestu využívejte výhradně uvedené linky, provoz na ostatních 
linkách ve směru do centra nebude posilován!

po ukončení provozu denních linek budou ze zastávky sazenice 
řazeny mimořádné autobusové spoje linky n95 na Hlavní nádraží 
dle aktuální poptávky po přepravě, navíc bude prodloužen 
provoz linky 50 až do 1:15 hod. (spoje navíc ze zastávky Komárov 
v časech 23:15, 23:45, 0:15, 0:45 a 1:15 hod.). Noční linka N94 ve 
směru do centra města nebude posilována!

Z Hlavního nádraží lze také mimo běžného provozu nočních linek 
N89 – N99 využít i tramvajové linky 1, 4, 8 a 12, jejichž provoz bude 
prodloužen přibližně do 1:00 hod.

Přehled spojení regionálními vlaky a autobusy do vybraných 
směrů Jihomoravského kraje naleznete v tabulce níže:
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vlakové spojení směr Odjezd trasa 
s2/s21 Blansko/Boskovice 00:32 Brno - Bílovice nad Svitavou - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Boskovice
s3 Tišnov 00:35 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim - Tišnov
s3/s9 Břeclav/Hodonín 00:38 Brno - Hrušovany u Brna - (  521   odj. 1:15 směr Hustopeče)  - Břeclav - Hodonín
s4 Rapotice 00:35 Brno - Střelice - Zastávka u Brna - Rapotice 
s4>s41 Ivančice 00:35 Brno - Střelice   s41  - Ivančice
s6 Nesovice 00:38 Brno - Slavkov u Brna - Nesovice

další spojení směr Odjezd trasa
108 Znojmo 00:30 Brno - Pohořelice - Znojmo
n97/n99>201 Křtiny 01:00  01:10 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny
n91>313 Lipůvka 01:00  01:30, 03:00  03:30 Brno - Kuřim  Lipůvka
n89>302 Kuřim 00:00  00:30, 02:00  02:30 Brno - Kníničky  Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim
n91>403 Ostopovice/Omice 00:00, 01:00, 03:00, 05:00 Brno - Ostopovice - Popůvky - Troubsko - Omice
405 Zastávka u Brna 02:00 Brno - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna
505 Židlochovice 03:00 Brno - Rajhrad - Židlochovice
n96>501 Nebovidy 02:00  02:06, 05:00  05:26 Brno - Brno, Ořechovská  Moravany - Nebovidy
s3>521 Hustopeče 00:38 Brno - Hrušovany u Brna  Židlochovice - Hustopeče
602/730 Vyškov 00:30 Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov
702 Viničné Šumice 00:00 Brno - Pozořice - Viničné Šumice

noční odjezdy z hlavního nádraží do regionU 
stUdentský majáles 2019              NOC 10./11. 5. 2019

šťastnoU cestU
s ids jmk

spojení veřejnoU 
dopravoU hledejte
 na www.idsjmk.cz


