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Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SLEVOVÝ
 PROGRAM

5Tip:  Výstava v Letohrádku 
Mitrovských v Brně

Tradičním partnerem Slevového programu 
IDS JMK je Letohrádek Mitrovských v Brně.

Aktuálně můžete navštívit výstavu 
Strašidelný Letohradek - pozvánka na 
straně 4.

Sleva:
Sleva na vstupné do expozic ve výši 20 % se 
poskytuje následovně:

20 % s platnou jednodenní jízdenkou do 
Brna (pro Brno za 90 Kč, pro všechny zóny 
za 190 Kč, pro mimobrněnské zóny za 150 
Kč).

20 % s platným předplatním (měsíčním, 
čtvrtletním, ročním) kupónem na 
minimálně jednu mimobrněnskou zónu 
(nebo více mimobrněnských zón) - tzn. 
100+101+další zóna/zóny.

Vyber si dárek k roční jízdence 
koupené z eshop.idsjmk.cz

2

DO ŠKOLY A DO PRÁCE JEDINĚ 
 S PŘEDPLATNÍ JÍZDENKOU IDS JMK

Jednou z největších výhod IDS JMK jsou předplatní jízdenky. Jejich držitel má možnost se 
libovolně pohybovat všemi linkami IDS JMK po všech zónách, pro které je jízdenka vydána 
po dobu její platnosti.

V celém systému IDS JMK lze zakoupit předplatní jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Vždy platí, 
že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává (viz příklad v tabulce).

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na železničních stanicích.

TIP:
S majitelem základní roční předplatní jízdenky 
může v nepracovní dny bezplatně cestovat další 
cestující starší 15 let a až tři děti do věku 15 let. 

Pokud potřebuje, poradit navštivte naše infocentra 
v Brně na Hlavním nádraží, v Břeclavi, Vyškově, 
Znojmě nebo Boskovicích.  

Těšíme se na Vás.

PŘÍKLAD VÝHODNOSTI PRO (3 ZÓNY)

Druh jízdenek Měsíčně 
zaplatíte Sleva

Jednorázové 1080 Kč 0 %
Měsíční 830 Kč 23 %
Čtvrtletní 697 Kč 35 %
Roční 609 Kč 43 %

Každý zákazník, 

který si od 5. listopadu 2021 

prostřednictvím oficiálního krajského 

e-shopu: eshop.idsjmk.cz koupí 

roční předplatní jízdenku, získává 

automaticky možnost vybrat si jeden 

ze čtyř dárků od KORDIS JMK:

Cykloturistická mapa 

Odznáčky IDS JMK

Termohrnek 

Sleva 100 Kč na Tričko

Více na straně 2.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Vyberte si odměnu za nákup 
roční předplatní jízdenky
Máte v plánu zakoupit si roční předplatní jízdenku v elektronické 
podobě? Využijte k tomu náš eshop.idsjmk.cz, kde můžete kupovat 
jízdenky pro celý Jihomoravský kraj! Zákazník, který si od 5. listopadu 2021 
koupí roční předplatní jízdenku na našem e-shopu si může vybrat odměnu!

Dárky k nákupu
1. Odznáček IDS JMK - zdarma
Připínací odznáček, který si můžete dát na batoh, bundu, nebo na naše triko. 
Odznáček je z materiálu, který je odolný proti menším škrábancům, takže jej 
můžete připnout prakticky kamkoliv.

2. Soubor cykloturistických map - zdarma
Soubor cykloturistických map sítě linek IDS JMK je ideální pro milovníky 
cykloturistiky. V balení naleznete mapu pro oblast SEVER, JIHOZÁPAD a 
JIHOVÝCHOD v měřítku 1: 60 000. Mapa zahrnuje turistické trasy, cyklotrasy, 
trasy linek IDS JMK včetně zastávek.

3. Termohrnek - zdarma
Máte rádi čaj či kávu? Tak to se vám jistě bude hodit náš cestovní 
termohrnek. Modré plastové tělo hrnku s pevně těsnícím plastovým 
víčkem je ideální volba.

4. Tričko IDS JMK - sleva 100 Kč
Pořiďte naše tričko se zónovou mapou IDS JMK. Při nákupu roční předplatní 
elektronické jízdenky na našem e-shopu obdržíte slevu 100 Kč na nákup 
jednoho trička. Tričko je ze 100% bavlny ve velikostech S, M, L, XL na tričku 
je vyobrazena zónová mapa a logo IDS JMK. Původní cena trička 350 Kč - se 
slevou za nákup jízdenky za triko zaplatíte pouhých 250 Kč

Vyzvednutí dárku
Pro dárek k nákupu stačí přijít do jednoho z našich Kontaktních center. Prokážete svoji 
totožnost, a na základě platné roční předplatní jízdenky obdržíte vámi vybranou odměnu. Jeden 
zákazník má nárok na jednu odměnu. Platí do vyčerpání zásob. Zde najdete všecha Kontaktní 
centra IDS JMK v Jihomoravském kraji uvedená vpravo. Již brzy otevřeme kontatní centra v také 
v Blansku, Kyjově, Hodoníně a Znojmě.                Více na https://www.idsjmk.cz/a/darek.html.

Vážení cestující,
můžete využívat služeb oficiálních 
kontaktních center IDS JMK. V těchto 
centrech Vám rádi poskytneme informace 
tykající se elektronickch jízdenek a 
cestování v rámci IDS JMK. 

Brno - pod schody z haly HLN
Pondělí Monday 08:00 - 18:00
Úterý Tuesday 08:00 - 18:00
Středa Wednesday 08:00 - 18:00
Čtvrtek Thursday 08:00 - 18:00
Pátek Friday 08:00 - 18:00
Sobota Saturday zavřeno / closed
Neděle Sunday zavřeno / closed

Břeclav - vlakové nádraží
Pondělí Monday 08:45 - 18:15
Úterý Tuesday 08:45 - 16:15
Středa Wednesday 08:45 - 18:15
Čtvrtek Thursday 08:45 - 16:15
Pátek Friday 08:45 - 16:15
Sobota Saturday zavřeno / closed
Neděle Sunday zavřeno / closed

Znojmo - ZDS Psota (Rudoleckého 28)
Pondělí Monday 06:30 - 15:30
Úterý Tuesday 06:30 - 15:30
Středa Wednesday 06:30 - 15:30
Čtvrtek Thursday 06:30 - 15:30
Pátek Friday 06:30 - 15:30
Sobota Saturday zavřeno / closed
Neděle Sunday zavřeno / closed

Vyškov - autobusové nádraží
Pondělí Monday 07:00 - 16:30
Úterý Tuesday 07:00 - 14:30
Středa Wednesday 07:00 - 16:30
Čtvrtek Thursday 07:00 - 14:30
Pátek Friday 07:00 - 14:30
Sobota Saturday zavřeno / closed
Neděle Sunday zavřeno / closed

Boskovice - autobusové nádraží
Pondělí Monday 08:30 - 15:00
Úterý Tuesday 10:30 - 17:00
Středa Wednesday 08:30 - 15:00
Čtvrtek Thursday 10:30 - 17:00
Pátek Friday 10:30 - 17:00
Sobota Saturday zavřeno / closed
Neděle Sunday zavřeno / closed
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VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
6. - 7. 11. 2021 (09:45 -16:50)

S3
O víkenku 6. - 7. 11. 2021 od 8:40 do 16:20 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou vlaky 
linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
13. - 14. 11. 2021 (08:50 -19:00)

S3
O víkenku 13. - 14. 11. 2021 od 8:50 do 19:00 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou vlaky 
linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

DROBNÁ ZMĚNA NA LINCE 154
6. - 7. 11. 2021

154
Spoje 311 a 314 linky 154 nepojedou v úseku Moravské Bránice, 
žel.st. - Ivančice, nám. Cestující využijí vlaků 14424 (Moravské 
Bránice odj. 15:31) a 14427 (Ivančice odj. 16:16) linky S41.

VÝLUKA NA LINKÁCH 805 A 815 - KRAVSKO
8. 11. - 3. 12. 2021

805, 815
Linky 805 a 815 pojedou mezi zastávkami Znojmo, Mramotice, 
u čekárny (nebo Znojmo, Mramotice, u hřbitova) a Kravsko, 
u kovárny obousměrně odklonem mimo zastávky Znojmo, 
Mramotice, u školky a Kravsko, u hřbitova od 8. 11. do 3. 12. 2021.

Změna zastávek:
Znojmo, Mramotice, u školky je nahrazena zastávkou Znojmo, 
Mramotice, u čekárny.
Kravsko, u hřbitova je bez obsluhy.

VÝLUKA TRAMVAJÍ - ULICE VRANOVSKÁ
6. - 7. 11. 2021

4, N95
Z důvodu výměny kolejí bude od 5:00 v sobotu 6. listopadu 2021 
do 17:00 v neděli 7. listopadu 2021 vyloučen provoz tramvají a 
omezen provoz autobusů v ulici Vranovské.
Tramvajová linka 4 pojede v úseku Náměstí Míru – Tkalcovská a 
dále odklonem přes zastávku Jugoslávská do smyčky Zemědělská. 
Neobslouží tak zastávky Trávníčkova, Mostecká a Vozovna Husovice. 
Na odklonové trase obslouží zastávky Jugoslávská, Tomanova a 
Zemědělská. Přestup na náhradní dopravu bude organizován v 
zastávce Jugoslávská.
Náhradní dopravu zajistí prodloužená autobusová linka x4 v trase 
Jugoslávská – Vozovna Husovice – Tomkovo náměstí – Maloměřický 
most – Obřany, Babická. Na Jugoslávské obslouží autobusy pro výstup 
i nástup zastávku linky 82 u Domu zdraví. Zastávka Trávníčkova ve 
směru do centra nebude obsluhována, náhradou je možné použít 
zastávku Jugoslávská. Ostatní zastávky budou obsluhovány v 
pravidelných polohách.
Noční autobusová linka N94 pojede ve směru k hlavnímu nádraží 
v úseku Mostecká – Tkalcovská odklonem ulicí Sýpka. Vynechá 
tak zastávku Trávníčkova. Náhradou obslouží autobusy zastávku 
Jugoslávská u Domu zdraví. Ve směru do Obřan pojede linka N94 po 
své pravidelné trase.
Stejná výluka se předpokládá také o následujícím víkendu 13. – 14. 
listopadu 2021.

VÝLUKA MEZI VRANOVEM A ÚTĚCHOVEM
8. - 19. 11. 2021 - VŽDY V DOBĚ 8:30 - 13:15

41, 57
Z důvodu kácení stromů bude od pondělí 8. listopadu 2021 do 
pátku 19. listopadu 2021 vždy v pracovních dnech od 8:30 do 13:15 
uzavřena silnice mezi Soběšicemi a Útěchovem.
Linka 57 pojede vždy v uvedené době pouze v úseku (Obřany, sídliště 

–) Merhautova – Soběšice, Klarisky. Vybrané spoje budou ze Soběšic 
prodlouženy přes Královo Pole, Lelekovice a Vranov do Útěchova.
Prodloužené spoje obslouží pouze zastávky Královo Pole, nádraží (v 
obou směrech zastávka linky 43 pod mostem), Vranov, křižovatka, 
Vranov, myslivna, Vranov, hřbitov a Útěchov.
Částečnou náhr. dopravu zajistí linka 41. Spoje běžně ukončené v 
Lelekovicích, resp. ve Vranově, budou prodlouženy do Útěchova.
Po dobu výluky nelze obsloužit zastávky Malinová, Lesní školka, U 
jezírka, U buku, Rozcestí a Vranov, smyčka.
Tarifní opatření: Pro cestu linkami 41 a 57 do Útěchova není nutné 
dokupovat jízdenku pro tarifní zónu 310. Platí pouze v době výluky!



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

42INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  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 4

VÝLUKA NA LINCE S91 STRÁŽNICE - VESELÍ N/M
22 - 23. 11. 2021 (08:00 -14:05)

S91
Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou po 
dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí 
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS91 ve dnech 22. a 23. 
11. 2021 v době vždy od 8:00 do 14:05 hodin.

Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Strážnice – u nádražní budovy
Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce 
autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova „
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S91 STRÁŽNICE - HODONÍN
24. - 25. 11. 2021 (08:00 -14:15)

S91
Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle výlukového jízdního 
řádu jako linka xS91 ve dnech 24. a 25. 11. 2021 v době vždy od 
8:00 do 14:15 hodin. 

Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK 

„Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, 
Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy

VÝLUKA DVORSKA
6. - 7. 11. 2021

48, N98
Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude od 6:00 v sobotu 
6. listopadu 2021 nepřetržitě do 20:00 v neděli 7. listopadu 2021 
pro veškerou dopravu uzavřena ulice Zapletalova ve Dvorskách.

Linka 48 pojede v úseku Hanácká – Dvorska, smyčka odklonem 
přes Sokolnice a Kobylnice. Vynechá tak zastávky Vítězná, Pratecká 
a Vlčkova. Ve směru do Prace obslouží na odklonové trase zastávky 
Kobylnice, obecní úřad, Kobylnice, a Kobylnice, Na Rybníku (tyto 
zastávky tak obslouží během jízdy dvakrát). Ve směru do Brna nebude 
na odklonové trase obsluhovat žádné zastávky. Vzhledem k delší 
objízdné trase pojede linka 48 v obou směrech vždy za vyloučeným 
úsekem o 10 minut později oproti pravidelnému jízdnímu řádu.

Linka N89 pojede v úseku Za křížem – Dvorska, smyčka odklonem 
přes Sokolnice a Kobylnice. Vynechá tak zastávky Vítězná, Pratecká a 
Vlčkova. Na odklonové trase obslouží v obou směrech zastávku linky 
N95 Hanácká a ve směru z Brna také stejně jako linka 48 zastávky 
Kobylnice, obecní úřad, Kobylnice a Kobylnice, Na Rybníku.

POZOR: Spoj s odjezdem v 1:00 od hlavního nádraží ukončený běžně 
v Kobylnicích bude ukončen v zastávce Dvorska, smyčka (obslouží 
zastávky v Kobylnicích pouze jednou, v opačném směru, než obvykle).

Vzhledem k delší objízdné trase pojede linka N89 ve směru do Prace 
za vyloučeným úsekem o 13 minut později, naopak ve směru do Brna 
bude z Prace odjíždět o 9 minut dříve oproti pravidelnému jízdnímu 
řádu.
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Za podpory

Brno              
18. 9. - 28. 11.

S
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více na webu
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Strašidelný letohrádek / Hrůzostrašné legendy ožívají
18. 9. – 28. 11. /čtvrtek – neděle, 10 – 16 hod./, v jiných dnech pro skupiny nad 15 osob na objednání. 
28. 10., 17. 11. OTEVŘENO.

Nevšední podívaná pro všechny návštěvníky, kteří se rádi bojí. Výstava o krvavé historii představí reálné historické postavy 
toužící po lidské krvi a bolesti. Vlad III. Dracula, Půta Švihovský, Alžběta Báthory, Anna Rosina Listius, Kateřina z Komárova, 
Boblig z Edelstadtu, Julius Caesar d´Austria, Jan Mydlář, Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu, Darja Nikolajevna Saltyková, 
Alois Ulrich ad…
Upírský hřbitov, krvavá lázeň, soudní stolice pro potírání čarodějnictví, katova přípravna a další scény uvedou nechvalně 
proslulé bytosti evropské historie. Pro výstavu byly vytvořené speciální figury s věrohodnými detaily. Atraktivitu expozice 
zvyšují neobyčejné multimediální “pohyblivé“ či “oživlé“ obrazy, které vystraší úplně každého návštěvníka – před očima se 
totiž promění zprvu idylický portrét ve strach nahánějící bestii. Kdo má pro strach uděláno, je na výstavě vítán, strašpytlům 
je vstup zakázán! Doporučeno od 10 let. Za finanční podpory statutárního města Brna.

Vstupné: dospělí 130 Kč; senioři, studenti, děti 10-15 let: 90 Kč; děti 6-9 let: 60 Kč; sleva 20% na ZTP nebo ZTP/P (platí obě 
osoby) a IDS JMK (min. 3 zóny; nejlépe jízdenky a tištěné kupóny – ke kontrole). 
NELZE PLATIT KARTOU! S sebou roušky / respirátory!


