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CESTOVÁNÍ
VLAKEM

PROSÍME NEZAPOMEŇTE, 
že jednorázové papírové 
jízdenky zakoupené předem 
z automatu nebo na 
pokladně ČD musíte před 
nástupem do vlaku označit 
na nástupišti.

Průvodčí jízdenky neoznačují!

Doporučujeme kupovat jízdenky v 
mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON. 

Do vlaku nebo autobusu nastupujte již 
s platnou jízdenkou.

Děkujeme za pochopení.

Označování jízdenek
na nástupišti

MĚJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z DOPRAVY V NAŠEM KRAJI

Především během letních měsíců se 
mohou objevit komplikace v dopravě 
spojené s opravami komunikací a 
výlukovou činností.
I přes naši maximální snahu může dojít 
ke zpoždění spojů nebo k jejich úplnému 
zrušení.
Pokud potřebujete vědět jaká je aktuální 
situace v dopravě, můžete využít 
informační kanály IDS JMK. 

Sledujte prosím naše webové stránky, mapu provozu nebo Elpy

Webové stránky - www.idsjmk.cz

Aplikace IDS JMK POSEIDON

Mapa provozu - https://mapa.idsjmk.cz

Twitter - https://twitter.com/ids_jmk

Telefonní linka - 5 4317 4317
(volba 1 - regionální autobusy a vlaky)
(volba 2 - městská doprava v Brně)

OHŇOSTROJ
14. 8. 2021

22:30 ŠPILBERK
www.ignisbrunensis.cz

Načti a stahuj 
aplikaci IDS JMK 

POSEIDON



Nejlepší řešení: 
Elektronické předplatné
na bankovní kartě nebo klíčence
Pořiďte si výhodné předplatní jízdenky pro Brno nebo pro dojíždění na 
měsíc, čtvrtletí či rok! Jsou už jen v elektronické podobě a koupíte je on-line 
na eshop.idsjmk.cz. Stačí mít bankovní kartu a elektronickou fotografii. 
Navštivte naše kontaktní centra v Brně v podchodu pod hlavním nádražím, 
v Břeclavi, ve Vyškově, v Boskovicích a ve Znojmě.

jízdenky = eshop.idsjmk.cz

 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odkaz na eshop Vše o elektronickém odbavování Videonávod

https://eshop.idsjmk.cz www.idsjmk.cz/a/eoc.html www.idsjmk.cz/studenti-video

Papírové předplatní jízdenky
Platí vše, na co jste byli zvyklí. Kompletní sortiment je v prodeji na 
vlakových nádražích, omezený sortiment do 4 zón na autobusových 
nádražích a poštách. Do 18 let není nutné potvrzení o studiu. Studenti 
středních škol 18 až 26 let předloží platný průkaz ISIC nebo doloží 
studium potvrzením o studiu a vyřízením průkazky IDS JMK.

Pozor na cestování s jednorázovými jízdenkami
Studenti 18 až 26 let, kteří chtějí cestovat s jednorázovými zlevněnými 
jízdenkami, NEMOHOU NÁROK NA SLEVU DOKLÁDAT POTVRZENÍM 
O STUDIU. Při koupi a kontrole je nutné předložit průkazku IDS JMK s 
kódem 3 nebo platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz. Ty vyřídíte po 
předložení potvrzení o studiu. 

STUDENTI! 
BUDETE DOJÍŽDĚT

DO BRNA? 

Potvrzení
o studiu

Tiskové chyby vyhrazeny

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

BACK
TO SCHOOL

Vítejte zpátky
ve škole



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

30INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 3

PŘESUN ZASTÁVKY MILONICE
14. 8. - 30. 11. 2021

162, 301
Zastávka Milonice bude přesunuta cca 300 metrů ve směru Brno od 14. 
8. do 30. 11. 2021. Platí pro linky 301 a 162.

PŘESUN ZASTÁVKY BRNĚNEC, CHRASTOVÁ LHOTA
16. 8. - 10. 10. 2021

273
Zastávka Brněnec, Chrastová Lhota ve směru Letovice bude 
přesunuta ke křižovatce na Chrastovou Lhotu (dočasná zpevněná 
plocha) - cca 50 metrů k Letovicím. Platí pro linku 273.

PŘESUN ZASTÁVKY TROUBSKO, VESELKA
16. 8. (07:00) - 16. 09. 2021 (18:00)

51 A SPOJ LINKY 403 (403/204)
Zastávka Troubsko, Veselka bude přesunuta pro linku 51 a spoj 403/204 
ve směru do obce Troubsko o cca 200 metrů vpřed od 16. 8. do 16. 9. 2021.

POUŤ V JEVÍČKU - ZASTÁVKA NA NÁMĚSTÍ BEZ 
OBSLUHY 

15. 8. 2021

251, 290
Spoje linek 251 a 290 z důvodu konání poutě na náměstí v Jevíčku 
budou ukončeny/začínat v zastávce Jevíčko, středisko ČSAD (ulice 
Brněnská, poblíž supermarketu Penny).
Změna zastávek:
Jevíčko, náměstí - zastávka bez obsluhy

VÝLUKA PŘES IVANOVICE NA HANÉ - OPRAVA 
MOSTU

OD 16. 8. 2021

751, 753, 754
Od 16. 8. 2021 bude upraven provoz linek 751, 753 a 754 z důvodu 
opravy mostu v Ivanovicích na Hané.
Linka 751 jezdí po své trase, školní spoje 9, 12 nově nejsou 
nízkopodlažní.
Linka 753 jede dle výlukového jízdního řádu, spoje jsou obousměrně 
v úseku Ivanovice na Hané, aut.st. a Ivanovice na Hané, Fischer v 
Ivanovicích vedeny odklonem ulicí Žižkova, Tyršova, místní komunikací, 
Družstevní a na odklonové trase obslouží zastávky Žižkova a u Škrku 
v přesunuté poloze. Spoje 462, 465 v Ivanovicích obousměrně na 
odklonu mezi ulicí Tyršovou a místní komunikací obslouží Chvalkovice 
na Hané.
Linka 754 jede dle výlukového jízdního řádu, spoje jsou obousměrně 
v úseku Ivanovice na Hané, aut.st. a Ivanovice na Hané, Fischer v 
Ivanovicích vedeny odklonem ulicí Žižkova, Tyršova, místní komunikací, 
Družstevní a na odklonové trase obslouží zastávky Žižkova a u Škrku 
v přesunuté poloze. Spoj 1 v Ivanovicích v úseku Fischer a aut.st. tedy 
neobsluhuje žádnou zastávku na odklonu. Spoj 85 jede v Ivanovicích 
mezi zastávkami aut.st. a Fischer odklonem ulicemi Žižkova, Tyršova, 
místní část Chvalkovice na Hané, místní silnice, Družstevní a zastávky 
Žižkova a u Škrku obslouží v přesunuté poloze.
Navíc linka 754 spoje 10, 61, 65 (přímé spojení) jsou v úseku 
Ivanovice na Hané, aut.st. a Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané v 
Ivanovicích vedeny odklonem ulicemi Dolní valy, Žižkova, na odklonové 
trase neobslouží žádnou zastávku.
Změna zastávek:
Ivanovice na Hané, Žižkova (oba směry) pro linky 753, 754 je 
přeložena 120 metrů na ulici Žižkovu směrem garáže.
Ivanovice na Hané, u Škrku (oba směry) pro linky 753, 754 je 
přeložena 250 metrů na hlavní silnici směrem Orlovice.

ZASTÁVKA ROHATEC, U ŠKOLY MIMO PROVOZ
19. - 24. 8. 2021

911
Zastávka „Rohatec, u školy“ bude mimo provoz z důvodu konání 
hodů od 19. do 24. 8. 2021. Děkujeme za pochopení.

PŘESUN ZASTÁVKY MILOVICE, REST.
18. (06:00) - 22. 8. (19:00) 

550, 570
Zastávka „Milovice, rest.“ bude přesunuta mimo centrum obce na 
silnici směr Pavlov k výjezdu z firmy „AZ Klima“ nacházející se mezi 
křižovatkou silnice II/421 na Mikulov x silnice III. tř. směr Pavlov a 
spojovací silnici vedoucí od silnice na Pavlov k poště od 18. 8. od 6:00 
hodin do 22. 8. do 19:00 hodin.

ZASTÁVKA ŽELEŠICE, U SULZRŮ BEZ OBSLUHY
OD 16. 8. 2021

510
Autobusy linky 510 vynechávají zastávku Želešice, U Sulzrů od 16. 8. 
2021 z důvodu stavebních prací.
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ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA LETOVICE - SVITAVY
23. - 25. 08. 2021

S22
Od 23. do 25. 8. 2021 v době vždy od 8:30 do 16:30 hodin z důvodu 
nedostatečné kapacity trati pojedou vlaky linky S22/4767,4783 
a 4769 v úseku Svitavy - Letovice v pozdější časové poloze dle 
výlukového jízdního řádu. Pro zachování přestupu na navazující 
spoje v Letovicích pojedou za tyto vlaky spoje náhradní autobusové 
dopravy (NAD) jako linka xS22 v dřívější časové poloze dle výlukového 
jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol:
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 městysi na zastávce autobusů „Moravská 
Chrastová, pošta“

• Březová nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
„Březová nad Svitavou, žel. st.“
• Březová nad Svitavou-Dlouhá
- v obci na křižovatce Hradecká na rozcestí k železniční zastávce
- na zastávce autobusů „Březová nad Svitavou-Dlouhá“
• Hradec nad Svitavou - v obci na zastávce autobusů „Hradec nad 
Svitavou, rozc. k žel. zast. 0,3“

• Svitavy-Lány - v obci na zastávce autobusů „Svitavy, Lány škola“
• Svitavy - u nádražní budovy na zastávce autobusů „Svitavy, žel. st.“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA LETOVICE - SVITAVY
16. - 18. 08. 2021

S22
Z důvodu nedostatečné kapacity trati od 16. 8. 2021 do 18. 
8.2021 vždy v době od 8:00 do 16:30 hodin pojedou vlaky linky 
S22/4767,4783 a 4769 v úseku Svitavy - Letovice v pozdější časové 
poloze dle výlukového jízdního řádu. Pro zachování přestupu na 
navazující spoje v Letovicích pojedou za tyto vlaky spoje náhradní 
autobusové dopravy (NAD) jako linka xS22 v dřívější časové poloze 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy uvedny níže - stejné 
jako u výluky od 23. 8.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA V ÚSEKU TIŠNOV - 
NEDVĚDICE (- BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM) 

01. - 30. 09. 2021

S31
Od 1. 9. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 30. 9. 2021 do 15:25 
hodin budou vlaky na lince S31 budou v úseku Tišnov - Nedvědice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka 
xS31 a současně jsou upraveny časové polohy vlaků linky S31 v 
ostatních úsecích podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky S31/1780 a S31/1781 budou nahrazeny NAD v úseku Tišnov 

- Bystřice nad Pernštejnem.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy zajištěna u 
vybraných spojů podle výlukového jízdního řádu.
U vlaků S31/1780 a S31/1781 je přeprava jízdních kol zajištěna 
nákladním automobilem (nakládku a vykládku si cestující zajišťuje sám).
Železniční zastávka Prudká bude obsloužena vybranými spoji.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Tišnov, žel. st.“,
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, 
obecní úřad“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Doubravník, náměstí“ a na silnici u vjezdu do Rekreačního střediska 
Prudká
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník 
náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Nedvědice, žel. st.“,
Rožná – před staniční budovou
Bystřice nad Pernštejnem – před staniční budovou

BRNO: KRÁTKÁ VÝLUKA NA ULICI PROVAZNÍKOVĚ
OD 15. 8. 23:00 DO 16. 8. 04:30

25, 84, N94
Z důvodu montáže provizorního horkovodu bude od 23:00 v neděli 
15. srpna 2021 do 4:30 v pondělí 16. srpna 2021 uzavřena ulice 
Provazníkova v úseku mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.
Večerní spoje linek 25 a 84 pojedou v úseku Tomkovo náměstí – 
Židenice, kasárna odklonem ulicemi Valchařskou a Karlovou.
Zastávku Tomkovo náměstí obslouží u tramvajového ostrůvku směr 
Obřany. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné zastávky.
Noční autobusová linka N94 pojede v úseku Tomkovo náměstí 

– Maloměřický most obousměrným odklonem ulicí Valchařskou.
Vynechá tak zastávku Karlova. Zastávka Tomkovo náměstí ve směru 
do Obřan bude přeložena k tramvajovému ostrůvku směr Obřany.
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POZVÁNKAPOZVÁNKA
NA FESTIVALNA FESTIVAL

Festival začne v sobotu 21. srpna v 10 hodin a 
proběhne hned na několika místech. Pestrý program 
čeká návštěvníky ve Slunečních lázních v Obřanech, 
Sportovním nábřeží v Husovicích nebo v areálu Nové 
Zbrojovky. 

Hlavní pódium najdete na ulici Porážka za pivovarem 
Hauskrecht. Atraktivní podívanou slibuje Neckyáda, 
během které se bude soutěžit o nejkrásnější plavidlo, 
nejbravurnější jízdu apod.

Více na www.nabrezisvitavy.cz.


