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AKTUÁLNÍ 
INFORMACE Z DOPRAVY

Provoz od pondělí 24. 5. 2021

COVID-19

Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně 
s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN 
95 bez výdechového ventilu či obdobným 
prostředkem s filtrační účinností 
minimálně 94%. 
Děti do 2 let nemusí mít ochranu 
dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít 
aspoň jednu chirurgickou roušku.
Stejná pravidla platí také na nástupištích 
a zastávkách.

FFP2/KN95

Na základě aktuálního rozhodnutí Vlády ČR týkající se otevření školských zařízení pro 
všechny žáky ZŠ a SŠ prezenčně dojde u všech regionálních autobusových linek IDS JMK 
k plnému obnovení tzv. školních spojů.
V omezeném režimu i nadále zůstanou linky 108 a 109 a také nepojedou pondělní, páteční 
a nedělní posily na většině linek. V provozu prozatím nebudou ani noční spoje regionálních 
autobusových linek. 

Změny v Brně:
Ve špičkách pracovních dnů bude částečně posílen provoz na linkách 35, 39, 47, 52 a 54. 
Bude obnoven provoz školní autobusové linky š86 (ranní odjezd ze zastávky Hlavní nádraží 
v 7:25, odpolední odjezd ze zastávky Loosova ve 14:00).

www.idsjmk.cz
   respirátor

FFP2/3
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Vážení cestující,
společnost KORDIS JMK, a.s. organizátor Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje pro Vás připravila výhodný Slevový program se svými 
partnery. Pomalu se otevírají muzea a další centra, proto je podpořte návštěvou  
a ještě se slevou.
V rámci programu můžete využívat slevy na vstupy do muzeí, zámků, na 
výstavy nebo si můžete výhodně půjčit kolo, koloběžku případně se vykoupat 
v aquaparku. Slevu získáte po předložení jízdenek IDS JMK. 
Přehled jednotlivých slev je uveden v informačním letáku nebo na webu na 
odkazu www.idsjmk.cz/slevy. 

Přejeme Vám šťastnou cestu s IDS JMK a krásné zážitky u našich partnerů. 

Pravidla programu:

Slevy poskytnuté v rámci Slevového programu jsou určeny cestujícím, kteří využívají 
služeb IDS JMK. 
Slevy jsou poskytnuty na základě dohody mezi společností KORDIS JMK, a.s. a 
druhým subjektem.
Pokud předložíte u pokladny vaši platnou jednorázovou nebo předplatní jízdenku 
IDS JMK, získáte slevu dle pravidel Slevového programu. 
Jednorázová nebo předplatní jízdenka musí být vždy platná. 
Slevy nelze obvykle kombinovat s jinými slevami a na slevu není právní nárok. 
Na celodenní jízdenku IDS JMK se sleva obvykle poskytuje všem, kteří na ni 
cestovali. Tedy v nepracovní dny pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let.  
Aktuální slevy jsou uveřejněny na www.idsjmk.cz/slevy.
                                                                      

Děkuje, že s námi cestujete vlaky a autobusy a přejeme Vám šťastnou cestu!

Partneři 
Slevového programu IDS JMK

Muzea, galerie, divadla, knihovny
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Národní divadlo Brno
Zámek Slavkov u Brna
Letohrádek Mitrovských v Brně
Muzeum Blanenska
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum Vyškovska
Muzeum města Tišnova
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Kulturní středisko města Blanska
Moravská galerie v Brně
TIC Brno
StageArt.cz
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Moravská zemská knihovna
Regionální muzeum v Mikulově
Muzeum Brněnska
Městské kulturní středisko Letovice

Půjčovny kol, koloběžek, e-kol
Nakolobce
Rentbike
Skoloběžkou
Pension Relax

Koupání, wellness, poznání, relaxace, ubytování
Aqualand Moravia
DDS tour
Centrum Eden 
VIDA! Science centrum

Upozornění:
Jednotliví partneři otevírají podle aktuální situace.
Vždy si ověřte otevírací dobu na jejich webech.

Děkujeme za pochopení.

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY

TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ
SLEVOVÝ PROGRAM IDS JMKSLEVOVÝ PROGRAM IDS JMK

JIHOMORAVSKÉJIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚMUZEUM VE ZNOJMĚ
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Velké výluky v Brně od 22. 5. 2021

VÝLUKA VÍTONICE
24. 5. - 31. 10. 2021

432, 810, 811, 813
Od 24. 5. 2021 bude upraven provoz regionálních autobusových 
linek IDS JMK z důvodu rekonstrukce mostu v obci Vítonice.

Linka 432 pojede mezi zastávkami Vítonice a Prosiměřice, u bufetu 
odklonem po obousměrné objízdné trase: Vítonice - sil. III/41311 - 
místní účelová komunikace mezi polemi kolem Stošíkovic na Louce 

- sil. III/41317 - sil. III/41313 - Prosiměřice a dále po své trase směr 
Těšetice - Znojmo. Na objízdné trase linka neobsluhuje zastávky 
Stošíkovice na Louce a Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7.

Linka 810 (vyjma spojů 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně 
odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, host. 
po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice 
III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – 
zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce 
Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, 
host. Z Oleksovic bude pokračovat dále po své pravidelné trase směr 
Hostěradice - Miroslav.
Spoje budou zcela vynechávat obec Vítonice. Označníky zastávky 
Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním 
stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do 
Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 810 (pouze spoje 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně 
odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, u potoka 
po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice 
III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. 
Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice 
na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, u potoka - sil. 
III/41311 - Vítonice - sil. II/413 - Hostěradice, nám. a dále po své trase 
směr Miroslav.
Spoje budou vynechávat zastávku Oleksovice, host. Označníky 
zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém 
normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při 
cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 811: drobný časový posun u spojů 101 a 102.
Linka 813: drobný časový posun spoje 222.

Změna zastávek:
oba označníky zastávky Oleksovice, u potoka jsou přeloženy 
na objízdnou trasu linky 810 ke sklepům poblíž domu č.p. 102 v 
Oleksovicích. Přeložené zastávky obsluhují všechny spoje linky 810 
vyjma spojů 101, 45, 47, 94 a 48. Spoje 101, 45, 47, 94 a 48 obsluhují 
stálé normální zastávky Oleksovice, u potoka na silnici III/41311.

BRNO: VÝLUKA CEJL
22. - 23. 5. 2021

2, 4, N94, N97, N99
Z důvodu výměny kolejových objektů nebude od 6:00 v sobotu 
22. května 2021 do 16:00 v neděli 23. května 2021 možná jízda 
tramvají ulicí Cejl ve směru na Malinovského náměstí.
Tramvajové linky 2 a 4 pojedou v úseku Vojenská nemocnice / 
Trávníčkova – Malinovského náměstí ve směru do centra odklonem 
ulicemi Milady Horákové a Rooseveltovou.
Vynechají tak zastávky Tkalcovská a Körnerova. Zastávka Malinovského 
náměstí bude přeložena do ulice Rooseveltovy k zastávce linky 1. 
Přestup na náhradní autobusovou dopravu je možný v zastávce 
Jugoslávská. Ve směru na Starou osadu / do Obřan pojedou linky 2 a 
4 po své trase ulicí Cejl.
Náhradní dopravu zajistí jednosměrná autobusová linka X v trase 
Jugoslávská – Tkalcovská – Körnerova – Malinovského náměstí.
Zastávka Jugoslávská bude obsluhována na zastávce autobusů (u 
lékárny). Vzhledem k místu prací pojedou autobusy od zastávky 
Körnerova odklonem ulicemi Za divadlem, Jezuitskou a Rooseveltovou. 
Zastávku Malinovského náměstí proto pro výstup obslouží v ulici 
Rooseveltově u zastávky linky 1 směr Hlavní nádraží.
Noční autobusové linky N94, N97 a N99 ve směru k hlavnímu 
nádraží pojedou stejně jako linka X odklonem ulicemi Za divadlem, 
Jezuitskou a Rooseveltovou.
Zastávka Malinovského náměstí bude v uvedeném směru přeložena 
do ulice Rooseveltovy. Ve směru od hlavního nádraží pojedou noční 
linky po svých pravidelných trasách.

REGIONÁLNÍ CYKLOBUSY

O víkendu cyklobusy IDS JMK
www.idsjmk.cz/cyklo
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Velké výluky v Brně od 21. 5. 2021

VÝLUKA ČEJČ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
24. - 25. 5. 2021

S52
Ve dnech 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 7:50 do 15:05 hodin budou 
vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
26. - 28. 5. 2021

S52
Ve dnech 26., 27 a 28. 5. 2021 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin 
budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy - linka xS52.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy 26.5. 2021:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice, žel. st.“
(Němčičky) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Němčičky, střed“
Velké Pavlovice zastávka - v obci na zast. autobusů IDS JMK „Velké 
Pavlovice, obchod. střed.“
Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, 
aut. nádr.“
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
Stanoviště náhradní autobusové dopravy 27. a 28.5. 2021:
POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční 
zastávce Bořetice. Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 
551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké 
Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

VÝLUKA BŘECLAV - HRUŠOVANY N/J
26. - 27. 5. 2021

S8
Ve dnech 26. a 27. 5. 2021 vždy v době od 7:55 hod. do 14:10 hodin 
budou vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Hrušovany n.Jev. budou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS8. V 
úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez 
návaznosti na autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol 
není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:

• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – 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 - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - v obci na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“ a u nádražní budovy na 
zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - NOVOSEDLY
24. - 25. 5. 2021

S8
V pondělí a úterý 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 8:50 hod. do 14:35 
hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Novosedly nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS8. 
V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně 
vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy. Přeprava 
jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:

• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní - IDS JMK „Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a  v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ a u 
nádražní budovy.

PŘESUN ZASTÁVKY RÁJEC-JESTŘEBÍ, POŠTA PRO 
SMĚR BLANSKO

26. - 28. 5. 2021

234, 235

Zastávka Rájec-Jestřebí, pošta se přesouvá o cca 20 metrů vpřed. 
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VÝLUKA SKALICE NAD SVITAVOU - LETOVICE
31. 5. 2021

S2
V pondělí 31. 5. 2021 od 8:15 do 19:45 hodin  z důvodu nedostatečné 
kapacity trati některé vlaky pojedou v odlišné časové poloze dle výlukového 
jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

ZMĚNA TRAS LINEK 105 A 540 PŘES DOLNÍ 
DUNAJOVICE

24. - 27. 5. 2021

105, 540
Regionální linky 105 a 540 budou mít upravenou trasu přes Dolní 
Dunajovice od 24. do 27. 5. 2021.
Linka 105 pojede v obci Dolní Dunajovice ve směru na Mikulov odklonem 
po MK ul. Zahradní a po silnici III/4146 ul. Rudé armády. Ve směru na 
Pohořelice pojede odklonem po silnici III/4146 ul. Rudé armády a po MK 
ul. Poštovní.
Linka 540 pojede obci v Dolních Dunajovicích odklonem ulicemi Rudé 
armády - Poštovní - Příční - Zahradní - Rudé armády.
Změna zastávek:
Dolní Dunajovice, Jednota - přeložení na objízdnou trasu, ve směru na 
Mikulov přeložení na ulici Zahradní poblíž domu č.p. 204 a ve směru na 
Pohořelice na ulici Poštovní poblíž domu č.p. 160.
Dolní Dunajovice, Hlavní - přeložení na objízdnou trasu, ve směru na 
Mikulov přeložení na ulici Zahradní poblíž domu č.p. 219 a ve směru na 
Pohořelice na ulici Poštovní poblíž domu č.p. 148.

VÝLUKA V POŠTORNÉ 
24. 5. - 6. 6. 2021

561, 566, 569, 570, 571
Linky 561, 566, 569, 570 a 571 pojedou ve směru do centra Břeclavi 
ulicí Záhumní, kde obslouží přesunutou zastávku Hlavní. Ve směru z 
Břeclavi bude zastávka Hlavní bez obsluhy.
Zastávka Poštorná, kostel ve směru z centra je přesunuta před křižovatku 
s ulicí J. Skácela. Ve směru do centra je přesunuta do ul. Osvobození k 
parkovišti před kostelem. Linka 563 ve směru do centra zastávku Poštorná, 
kostel neobsluhuje.
Změna zastávek:
Břeclav, Poštorná, Hlavní ve směru do centra bude přesunuta na MK ul. 
Záhumní ke křižovatce s ulicí Čs. armády.
Břeclav, Poštorná, Hlavní ve směru z centra bude zrušena bez náhrady.
Břeclav, Poštorná, kostel ve směru do centra je přesunuta na MK ul. 
Osvobození do prostoru parkoviště u kostela.
Břeclav, Poštorná, kostel ve směru z centra je přesunuta na silnici I/55 (Tř. 
1. máje) k motokárové dráze.

PŘESUN ZASTÁVKY HOLUBICE, CURDÍK
24. 5. 2021 (9-15)

Zastávka Holubice, Curdík je v obou směrech přesunuta na ulici Pod 
Nádražím (směrem k železničnímu přejezdu) před domy čp. 208 a 304 v 
pondělí 24. 5. 2021 od 9:00 do 15:00 hodin..

PŘESUN ZAST. OSLAVANY, PADOCHOV, RESTAURACE
24. 5. - 30. 9. 2021

Zastávka Oslavany, Padochov, restaurace bude přesunuta na parkoviště 
před bývalou restaurací.

OFICIÁLNÍ ESHOP IDS JMK
ESHOP.IDSJMK.CZ

NAČTI A
REGISTRUJ SE   
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ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny
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Výluky od 6. 4. 2021Připravované výluky

VÝLUKA RÁJEC-JESTŘEBÍ - SKALICE NAD SVITAVOU
14. - 18. 6. 2021

S2
Od 14. 6. 2021 od 7:55 hod. do 18. 6. 2021 do 17:00 hodin budou 
z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky linky S2 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu jako linka xS2.
Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice nad Svitavou a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování 
návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do 
Boskovic a zpět.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.“
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK 
„Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Skalice n. Sv., žel. st.“

• Boskovice (trasa B) - před staniční budovou, dole pod svahem na 
komunikaci

VÝLUKA LETOVICE - BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
3. 6. 2021

S2
Z důvodu nedostatečné kapacity trati budou vlaky S22/4767, 4783, 
4769, 4775 v úseku (Svitavy -)  Březová nad svitavou - Letovice 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí dříve oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu jako spoje linky xS22 od 3. 6. 2021 
od 9:00 do 21:00 hodin. Souběžně jsou spoje vedeny vlaky jedoucími 
později oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Přeprava jízdních kol jako 
spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
• Moravská Chrastová – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, 
Mor. Chrastová, pošta“

• Březová nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Březová nad Svitavou, žel.st.“;

• Březová nad Svitavou-Dlouhá - na zastávce autobusů „Březová 
nad Svitavou-Dlouhá“ v obci na křižovatce Hradecká na rozcestí k 
železniční zastávce

• Hradec nad Svitavou - v obci, na zastávce autobusů „Hradec nad 
Svitavou, rozc. k žel. zast. 0,3“ (mimo IDS JMK)

• Svitavy-Lány - v obci na zastávce autobusů „Svitavy, Lány škola“ 
(mimo IDS JMK)

• Svitavy - u nádražní budovy na zastávce autobusů „Svitavy, žel. st.“ 
(mimo IDS JMK)

VÝLUKA RÁJEC-JESTŘEBÍ - SKALICE NAD SVITAVOU
21. - 25. 6. 2021

S2
Nepřetržitě od 21. 6. 2021 od 7:55 hodin do 25. 6.2021 do 17:00 
hodin budou z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky 
linky S2 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí 
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS2.
Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice n.Svit. a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování 
návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do Boskovic..
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.“
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK 
„Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Skalice n. Sv., žel. st.“

• Boskovice (trasa B) - před staniční budovou, dole pod svahem na 
komunikaci

Mapa aktuálního
provozu IDS JMK
https://mapa.idsjmk.cz

Jízdenky v mobilu
APP IDS JMK 
POSEIDON

3
zóny

90
min



Znojmo
Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Kyjov

Vyškov

Vyrazte na Vysočinu do centra EDEN. V Horácké vesnici poznáte život našich předků, 
v Panském dvoře se dozvíte, jak se vaří pivo, vyrábí mošt nebo bylinkové mýdlo, 
co všechno umí zvířata na statku anebo se stanete na chvíli kovářem a řezbářem. 
Ekopavilon nabízí exkurzi do moderních technologií na úsporu energií. Jízdárna je 
určena milovníkům jezdectví. Nakonec můžete ochutnat produkty z tamější farmy.
Zajímavé zážitky nabízí i návštěva samotného města Bystřice nad Pernštejnem 
s historickým náměstím včetně mariánského sloupu z 18. století a dalšími 
pamětihodnostmi. Zavítat můžete do Městského muzea či Muzea malých motocyklů. 
Vyrazit můžete do okolní přírody k zříceninám hradů Aueršperk a Zubštejn anebo na 
rozhlednu v Karasíně, od níž to je blízko k Vírské přehradě.

Doporučené spojení: Z Brna se do Bystřice n/P dostanete minimálně každé dvě 
hodiny vlakem linky S3 s přestupem v Tišnově na navazující vlak linky S31. O víkendu 
navíc bez přestupu přímým spěšným vlakem Pernštejn s odjezdem z Brna po 8. hodině 
ráno a odpoledním odjezdem zpět z Bystřice nad Perštejnem  po 18. hodině. Pro cestu 
z centra Brna potřebujete jízdenku 9zónovou, předplatitelům zón 100 + 101 postačí 
jízdenka 7zónová. V roce 2021 odjíždí Pernštejn z Brna v 8:06.

„ p o z n e j t e  m i n u l o s t ,  s o u č a s n o s t  a  b u d o u c n o s t  v e s n i c e “ 
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
CENTRUM EDENCENTRUM EDEN

Tiskové chyby vyhrazeny

Sleva na vstup s jízdenkou IDS JMK 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.

Brno

Mikulov

Bystrice n.P.

Slevový 
program
IDS JMK

https://www.centrumeden.cz


