
PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
NA PLATEBNÍ KARTĚ
Vážení cestující,

končí vám platnost papírového předplatního kupónu.  Tak 
na nic nečekejte a pořiďte si novou jízdenku na platební 
kartě. 
Registrujte se na odkazu eshop.idsjmk.cz. S registrací 
vám případně pomohou naši pracovnící na infocentrech 
v Brně na hlavním vlakovém nádraží nebo v Břeclavi na 
vlakovém nádraží.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKYINTEGROVANÉ NOVINKY
...  INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ ... 26/2020

PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY Z POHODLÍ DOMOVA

eshop.idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

CESTUJEME BEZPEČNĚ 
S MALÝMI DĚTMI V KOČÁRKU

Na výlet, na nákup, k lékaři
po Brně nebo Jihomoravském kraji

https://www.idsjmk.cz       

V rámci IDS JMK lze přepravovat kočárky s dítětem zdarma ve vlacích, 
regionálních i městských autobusech, tramvajích a trolejbusech. Počet míst 
pro kočárky ve vozidlech DPMB je vždy vyznačen piktogramem ve vozidle. 

Při cestě postupujte prosím podle následujících pokynů:
V brněnské městské dopravě (tramvaje, autobusy a trolejbusy):
1. dejte před nástupem signál řidiči zamáváním rukou
2. nastupujte pouze dveřmi označenými symbolem kočárku
3. v nízkopodlažních vozidlech nastupujte do nízkopodlažního prostoru
4. na kočárek během jízdy dohlížejte
5. před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace
V regionálních autobusech: 
1. čekejte s kočárkem co nejblíže prvním dveřím
2. při příjezdu vozidla dejte signál řidiči zamáváním rukou
3. po otevření dveří si kupte jízdenku a přejděte ke druhým dveřím, řidič má právo vás 
odbavit přednostně před ostatními cestujícími
4. přejděte ke druhým dveřím a nastupte
5. na kočárek během jízdy dohlížejte
6. před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace

                                                                                                              Děkujeme vám za spolupráci

SLEVOVÝ
PROGRAM

STRANA 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Partnerem slevového programu IDS JMK je 
společnost Centrum EDEN která cestujícím s 
jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

Sleva na vstup ve výši 15 % se poskytuje 
následovně:

15 % slevu na vstupné při předložení 
platné předplatní nebo jednorázové 
jízdenky. 
Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat 
s jinými slevami.

Více o společnosti na odkazu:
www.centrumeden.cz.

Centrum
EDEN

Nové předplatní

jízdenky
pro studenty
a děti
strana 4

Do Rakouska
TURISTBUSEM
strana 5



ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Tiskové chyby vyhrazeny

Od 1.8. od 8:30 nepřetržitě do 6.8. do 16:30 hodin bude upraven provoz na lince S3 mezi Brnem a Břeclaví 
následovně:
Sobota 1.8.2020:
Bez opatření v dopravě, očekávejte možná zpoždění.
Neděle 2.8.2020:
Za vlak S3/4661 zastaví R13/827 ve Vranovicích a na zastávkách Pouzdřany, Popice a Rakvice.
Pracovní dny 3. - 6. 8. 2020:
Vlaky linky S3 / 4601, 4604, 4635, 4606, 4647, 4656 budou v úseku Vranovice – Šakvice zpět nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou organizovanou dle výlukového jízdního řádu.
Za vlak S3/4603 zastaví R13/803 ve Vranovicích a na zastávkách Pouzdřany, Popice.
Ostatní vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav jedou dle svého pravidelného jízdního řádu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• Pouzdřany - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S3
1. 8. - 6. 8. 2020
S3

Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě – Čejč nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy. Z důvodu uzavření železničního přejezdu ve Velkých Pavlovicích na silnici II/421 v ulici Hodonínské 
pojedou autobusy z Velkých Pavlovic do Bořetic přes Němčičky!!
V době výluky bude dne 5. a 6.8.2020 bude probíhat souběžná výluka Kobylí – Čejč.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - u nádražní budovy - na náměstí, na zastávce IDS JMK „Čejč, nám.“
▪ Brumovice - na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel. st.“
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice, žel. st.“
▪ Němčičky - na zastávce autobusů IDS JMK „Němčičky, střed“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, obchodní středisko“
▪ Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

Přestup mezi linkou xS52 a linkou 551 je ve směru Zaječí - Bořetice - Vrbice na zastávce Velké Pavlovice, aut. 
nádr., kde bus linky 551 vyčká příjezdu NAD xS52.
Pro zajištění spojení Zaječí - Němčičky zastaví bus NAD xS52 navíc na zastávce Němčičky, střed.

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ 
NA MORAVĚ

27. 7. - 7.8. 2020
S52
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Linka 610: Veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Újezd u Brna, Městský úřad a Otnice, Na Konci odklonem 
po obousměrné objízdné trase: Újezd u Brna, MěÚ – silnice II/416 – Hostěrádky-Rešov – Šaratice – silnice 
III/4165 – křižovatka se silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště (– Milešovice, host. Laštůvka) – Otnice, 
Milešovská – Otnice, host. U Marků. Všechny spoje tak budou vynechávat zastávky Újezd u Brna, Rychmanov 
a Otnice, Na Konci, na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.
Linka 611: Zrušena, spoje převedeny na linku 610.
Linka 630: Mezi zastávkami Šaratice a Otnice, host. U Marků pojede odklonem po silnici III/4165 – křižovatka se 
silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště - Otnice, Milešovská – Otnice, host. U Marků. Všechny spoje 
tak vynechají zastávku Otnice, Na Konci. Většina spojů je ukončena v zastávce Šaratice.

VÝLUKA OTNICE - 
PRODLOUŽENA

DO 9. 8. 2020
610, 611, 630

Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě – Čejč nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy. Z důvodu uzavření železničního přejezdu ve Velkých Pavlovicích na silnici II/421 v ulici Hodonínské 
pojedou autobusy z Velkých Pavlovic do Bořetic přes Němčičky!!
Přestup mezi linkou xS52 a linkou 551 je ve směru Zaječí - Bořetice - Vrbice na zastávce Velké Pavlovice, aut. 
nádr., kde bus linky 551 vyčká příjezdu NAD xS52. Pro zajištění spojení Zaječí - Němčičky zastaví bus NAD xS52 
navíc na zastávce Němčičky, střed.
Současně probíhá výluka Zaječí – Kobylí na Moravě, která pokračuje až do 7.8.2020 - výše.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - u nádražní budovy - na náměstí, na zastávce IDS JMK „Čejč, nám.“
▪ Brumovice - na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel. st.“
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice, žel. st.“
▪ Němčičky - na zastávce autobusů IDS JMK „Němčičky, střed“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, obchodní středisko“
▪ Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

VÝLUKA ČEJČ - KOBYLÍ 
NA MORAVĚ

5. 8. - 6.8. 2020
S52



ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Tiskové chyby vyhrazeny

Linky 572 a 573  vynechají závlek k zastávce Moravská Nová Ves, žel. st..
Návaznosti mezi linkami 572 a 573 v zastávce „Moravská Nová Ves, křiž.“ jsou zrušeny bez náhrady.

Změna zastávek:
Zastávka Moravská Nová Ves, žel. st. bez obsluhy, 
zastávka Moravská Nová Ves, křiž. pro linku 572 přeložena ke křižovatce ulic Školní x U Jordánky x Vítězství, pro 
linku 573 přeložena na ulici Dolní ke křižovatce ulic Dolní x Školní x Náměstí Republiky.

ZASTÁVKA MORAVSKÁ 
NOVÁ VES, ŽEL. ST. BEZ 
OBSLUHY

25. - 28. 7. 2020
572, 573

Linky 555 a 570 nepojedou na Zámecké náměstí, ale na centrální parkoviště za restaurací ONYX (odbočka z 
ulice 21. dubna).

Změna zastávek:
Lednice, náměstí přesunuta na centrální parkoviště za restaurací ONYX.

PŘESUN ZASTÁVKY 
LEDNICE, NÁMĚSTÍ

24. - 27. 7. 2020
555, 570
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Zastávka Bavory je přesunuta na místní komunikaci pod parkem naproti domu č. p. 13.
PŘESUN ZASTÁVKY 
BAVORY

24. 7. -27. 8. 2020

Všechny spoje linky 755 obousměrně mezi zastávkami Drysice a Pustiměř, rozc.0.1 pojedou v Pustiměři 
odklonem přes Pustiměřské Prusy a vynechají tak zastávku Pustiměř, ZŠ. Na odklonové trase nezastavují v 
zastávkách po trase, otáčení autobusů v Pustiměři, rozcestí je na točně kolem pomníku. Ve směru do Vyškova 
v zastávce Pustiměř, rozc. vyčkají do pravidelného odjezdu.
Všechny spoje linky 756 (mimo spojů 78, 80, 81) obousměrně mezi zastávkami Radslavice a Pustiměř, rozc.0.1 
pojedou mezi sebou napřímo a vynechají tak zastávku Pustiměř, náves. Ve směru do Vyškova v zastávce 
Pustiměř, rozc. vyčkají do pravidelného odjezdu. Ve směru do Podivic v zastávce Radslavice vyčkají 
pravidelného odjezdu.
Spoj 78 v Pustiměři vynechá zastávku náves bez náhrady.
Spoj 80 vynechá v Pustiměři zastávku náves a pojede odklonem do zastávky ZŠ.
Spoj 81 v Pustiměři bude mít mimořádně výchozí zastávku ZŠ a po cestě do Podivic neobslouží náves.
Změna zastávek:
Pustiměř, ZŠ bez obsluhy v době od 25. 7. 16:00 hod do 26. 7. 24:00 hod
Pustiměř, náves bez obsluhy
Změna přestupních vazeb:
Cestující jedoucí ze spoje 133 linky 755 a pokračující linkou 756 spojem 81 musí v Pustiměři mimořádně přestoupit 
na linku 756 v zastávce ZŠ.

ZMĚNY V PUSTIMĚŘI 
(POUŤ)

24. - 26.7. 2020
755, 756

Všechny spoje linek 811, 812 a 813 budou obsluhovat přeloženou zastávku Únanov, ObÚ na silnici II/339 před 
domem č.p. 151.

Přeložené zastávky:
Únanov, ObÚ – obě zastávky přeloženy na silnici II/399 v Únanově přibližně před dům č.p. 151.

PŘESUN ZASTÁVKY 
ÚNANOV, OBÚ

27. 7. -6. 8. 2020
811, 812, 813

Zastávka Vratěnín bude přesunuta k obecnímu úřadu do dvou dočasných zastávek.
PŘESUN ZASTÁVKY 
VRATĚNÍN

27. 7. -29. 7. 2020
816, 830

Spoje linek 51 a 501 směr Brno, Ústřední hřbitov pojedou mezi zastávkami Moravany, Hlavní a Brno, Ořechovská 
(pouze v uvedeném směru) ulicemi Moravany, Modřická, Brno, Moravanská (III/15276) a obslužnou komunikací 
podél ulice Vídeňská (III/15277).
Zastávku Brno, Rozhraní ve směru Brno, Ústřední hřbitov není po dobu výluky možno obsloužit.
Změna zastávek: 
Brno, Rozhraní – bez obsluhy ve směru k Ústřednímu hřbitovu

VÝLUKA NA LINKÁCH 51 A 
501 SMĚR BRNO

OD . 1. 8. 2020
51, 501



PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
PRO STUDENTY A DĚTI

Děti a studenti, 

kupujte si elektronické předplatní jízdenky přes nový e-shop! Ve většině případů nebudete muset chodit nikam 
nic ověřovat, vše koupíte z domu. Jízdenky jsou přičleněny k vaší bankovní kartě, tou se při kontrole prokazujete. 
Mimo bankovní karty můžete jako nosič jízdenky používat i chytré hodinky nebo mobilní telefon, v nichž máte 
kartu nahranou. V tomto případě ale musíte přijít na naše kontaktní centrum osobně, abychom zjistili jeho číslo.

Vše vyřídíte z pohodlí domova nebo z Vašeho notebooku na Eshop.idsjmk.cz.

Co potřebujete předem

1. platební kartu - vždy
nebo jiné zařízení umožnující chytré platby (hodinky, mobilní zařízení).

2. fotografii obličeje - vždy
na výšku v elektronické podobě – stačí fotka z mobilu.

3. doklady totožnosti:
(občanský průkaz, pas, rodný list)

Podrobný popis potřebných věcí k vyřízení elektronické předplatní jízdenky

Děti do 15 let – není povinné nic dalšího, ale můžete si připravit fotku rodného listu, který nahrajete místo 
občanského průkazu.

Děti 15 až 18 let – fotka občanského průkazu nebo pasu (na straně s fotografií), alternativně ověření 
v kontatkním centru v Brně nebo v Břeclavi.

Studenti 18 až 26 let pro cesty bez brněnské městské dopravy - fotka občanského průkazu 
nebo pasu (na straně s fotografií) a osobně doloží na Kontaktním centru IDS JMK potvrzení 
o studiu. Pokud mají ISIC kartu, nemusí nikam chodit, svůj status ověří tímto způsobem.

Studenti 18 až 26 let pro cesty včetně brněnské městské dopravy - fotka občanského průkazu 
nebo pasu (na straně s fotografií) a současně musí mít platnou ISIC kartu. Tu zadají při registraci 
a jejich status studenta se tak ověří. 
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Vážení turisté,
již pátým rokem je od 4. července 2020 v provozu Turistbus, který 
propojuje turistické a vinařské destinace Mikulovska a Poysdorfska.
Linka je v provozu během víkendů a svátků až do 4. října 2020. Na lince 
Turistbus platí Tarif IDS JMK. I na rakouském území jsou ceny jízdenek 
stejné jako na jižní Moravě.
Turistbus jede z Podivína, kde navazuje na rychlíky R13 od Brna. 
Dále pokračuje do Lednice (zámek se zahradami) a Valtic (zámek 
a Národní vinařské centrum). Poté pokračuje na zastávku Valtice, 
celnice (Muzeum železné opony). Turistbus pokračuje po Rakousku přes 
Schrattenberg (Stezka bosou nohou) - Herrnbaumgarten (NONSEUM 
- Muzeum nesmyslů) - Poysdorf (Vino Versum a muzeum traktorů) - 
Poysbrunn (pohádkové vesnice) - Falkenstein (zřícenina hradu, vinařská 
stezka parkoviště a sklepní ulička). Poté se přes Drasenhofen vrací na 
české území do Mikulova (historické město se zámkem). Turistbus jezdí 
samozřejmě i v opačném směru. 

HERRNBAUMGARTEN

LEDNICE

POYSDORF

FALKENSTEIN

MIKULOV

TURISTBUS
V provozu během sobot a nedělí
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