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DOPRAVÁCKÝ SUPERVÍKEND
Dopravácký supervíkend 

konec srpna přinese
ten, kdo žije v našem kraji

je na dobré adrese.

Fanoušci a fanouškyně
milovníci starých vlaků

Břeclav, Znojmo, Hrušovany
projedou se v motoráku.

Na výročí této trati 
chystají tam oslavy

zvláštní vlaky, staré vozy
ty vám rádi představí. 

Milovníci starých busů
v Brně linky rozjedou

koukněte na jejich stránky
kudy přesně pojedou. 

Neděle je však den hlavní
přijďte všichni, sousedé

nové vlaky Moravia
Kraj nám v Brně předvede!

Budou brázdit naše linky
staré vozy nahradí

čisté WC, bez bariér
sedadla nás pohladí.

A kdo by chtěl ještě více
užívat si zas a znova

na dožínky svézt se může 
vlakem parním do Vyškova.

Velká letní soutěž s KORDISEM
Školní rok 2022/23 - jízdenky
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KORDIS
SLAVÍ 20 LET

soutěžte 
a vyhrajte

KORDIS JMK – koordinátor regionální 
a městské dopravy v Jihomoravském 
kraji děkuje, že cestujete veřejnou 
dopravou. Letos slaví 20 let a přináší 
soutěž o 1 000 korun na předplatní 
jízdenku. Poslouchejte Český rozhlas 
Brno a Radio Krokodýl každé všední 
ráno. Cestujte s IDS JMK. Vyhrajte s 
KORDISem

Poslouchejte od 22.srpna do 20. září 2022 
Český rozhlas Brno a Rádio Krokodýl 
každý pracovní den ráno mezi 6. a 7. 
hodinou.

Více na straně 2 a na
https://www.idsjmk.cz/soutez.html.

DOPRAVÁCKÝ SUPERVÍKEND 
27. A 28. 8. 2022

Příští víkend 27. a 28. 8. 2022 bude ve znamení dopraváckého supervíkendu:
Čekají na vás 4 zajímavé dopravní akce a navíc i Jihomoravské dožínky:
1. Slavnostní představení nových moderních vlaků Moravia - neděle 28. 8. 2022. 
2. Speciální parní vlak z Brna do Vyškova na dožínky a zpět - neděle 28. 8. 2022.
3. Oslava 150 let trati Břeclav - Hrušovany n/J (-Znojmo) - Břeclav, sobota 27. 8. 2022.
4. Dopravní fotoakce, sobota 27. 8. 2022 - více na straně 12.

Nové vlaky pro Jihomoravský kraj poprvé u nás
 parní vlak do Vyškova na dožínky 
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM 

22. 8. AŽ 20. 9.

Podmínky spotřebitelské soutěže o slevu 1000 Kč na předplatní jízdenku IDS JMK:
Voucher lze použít pro získání slevy v hodnotě do 1 000 Kč na zakoupení předplatního jízdního dokladu měsíčního, čtvrtletního nebo ročního prostřednictvím e-shopu IDS JMK 
(eshop.idsjmk.cz). Sleva se poskytne následujícím způsobem: výherce si v období do 31. 12. 2022 prostřednictvím e-shopu IDS JMK zakoupí elektronickou předplatní jízdenku 
měsíční, čtvrtletní nebo roční. Následně se dostaví na některé z Kontaktních center a požádá o uplatnění voucheru. Po sdělení osobních údajů mu bude na účet vedený 
k bankovní kartě, kterou jízdní doklad uhradil, vrácena částka 1 000 Kč. Pokud byla cena jízdního dokladu, k němuž slevu uplatňuje, nižší než 1 000 Kč, bude vrácena cena jízdního dokladu.
Alternativní možností je zakoupení elektronického jízdního dokladu osobně v některém z Kontaktních center IDS JMK. V tomto případě se sleva z ceny dokladu odečte ihned na místě. Odečíst 
lze nejvýše cenu kupovaného dokladu.
Jízdní doklady, k nimž byl uplatněn voucher na slevu, není možné vrátit.
Není možné k jednomu jízdnímu dokladu uplatnit současně více voucherů na slevu.
Žádost o uplatnění voucheru musí být podána do 31. 12. 2022, na následné žádosti nebude brán zřetel.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci KORDIS JMK, zaměstnanci Českého rozhlasu a Rádia Krokodýl a dále osoby, které již v soutěži vyhrály.

VYHRAJTE 1000 KČ!

NA ELEKTRONICKOU

 PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU 

ESHOP.IDSJMK.CZ

KAŽDÉ VŠEDNÍ RÁNO POSLOUCHEJTE 

Český rozhlas Brno nebo

RÁDIO KROKODÝL

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Více na https://www.idsjmk.cz/soutez.html



Nejlepší řešení: 
Elektronické předplatné
na bankovní kartě nebo klíčence
Měsíční, čtvrtletní nebo roční jízdenky jsou přiřazeny k nosiči - bankovní kartě nebo klíčence. 
Není potřeba vyřizovat papírové průkazky a kupóny. Vše vyřídíte z domu on-line: eshop.
idsjmk.cz. V autobusu nebo vlaku předložíte jen nosič jízdenky. Do 18 let není nutno dokládat 
potvrzení o studiu. Studenti středních škol ve věku 18 až 26 let zadají číslo průkazu ISIC nebo 
doloží studium na kontaktním centru IDS JMK.
Co je potřeba: 

průkazková fotografie v elektronické podobě 
občanský průkaz nebo pas (děti pod 15 let nahrají rodný list)
bankovní karta jako nosič jízdenky (může být i zablokovaná pro platby)
pro cesty bez zón 100 + 101 postačuje do 18 let klíčenka IDS JMK. 
Koupíte ji za 30 Kč v kontaktních centrech IDS JMK (Brno – podchod pod halou hlavního nádraží, 
Břeclav, Vyškov, Boskovice, Znojmo). Připravuje se otevření dalších – Hodonín, Kyjov, Blansko.

jízdenky = eshop.idsjmk.cz
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. 

ZLEVNĚNÉ PŘEDPLATNÍ 
JÍZDENKY PRO ŽÁKY 

A STUDENTY
ŠKOLNÍ ROK 22/23 

Potvrzení
o studiu

Tiskové chyby vyhrazeny

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 20. - 21. 8. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 20., 21. 8. 2022 jsou všechny spoje linky xS2A 
ukončeny v zastávce Bílovice nad Svitavou, náměstí. Linka nebude 
během těchto víkendů jezdit až do Adamova. Využijte linku xS2D.

VÝLUKA NA LINCE 1
SRPNOVÉ VÍKENDY

1
Z důvodu výměny výhybek a křížení na Mendlově náměstí bude 
vyloučen provoz tramvají v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky, a 
to vždy v nepracovních dnech:

 • 13. – 14. srpna 2022

 • 20. – 21. srpna 2022

 • 27. – 28. srpna 2022

Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – 
Mendlovo náměstí. Neobslouží tak zastávky Výstaviště - hlavní vstup, 
Výstaviště - vstup G2, Lipová a Pisárky. Zastávka Mendlovo náměstí 
bude pro nástup obsluhována na zastávce linek 5 a 6 od Pekařské.

Náhradou za linku 1 je možné použít souběžné trolejbusové a 
autobusové linky 25, 26, 37 a 52, které budou navíc obsluhovat 
zastávku Výstaviště - vstup G2.

VÝLUKA VESELÍ N/M - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
23. 8. 2022 OD 17:00 DO 24. 8. DO 03:00

S6, R56
Vlaky linky R56, S6 budou od 23. 8. od 17:00 hodin do 24. 8. 2022 do 
03:00 hodin nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku 
Veselí n/M - Uherské Hradiště, která bude organizována podle 
výlukového jízdního řádu linek xR56, xS6.

Autobusy NAD pojedou po několika odlišných trasách. směr z 
Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Trasa A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Ostrožské Nové 
Vsi
Trasa B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných 
stanicích a St.Městě u U.H.
Ostatní spoje zajišťuje z Veselí n.M. NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.

směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Trasa A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak v Ostrožské Nové 
Vsi, popř. ve Veselí n.M.
Trasa B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí do 
Veselí n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.

Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů linky xR56 
trasa A nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla 
si cestující zajišťuje sám).

Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St. 
Město u Uh. Hradiště:

• Veselí nad Moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (stanoviště 6)

• Veselí nad Moravou-Milokošť – na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí 
nad Moravou, Milokošť“

• Uherský Ostroh – před staniční budovou
• Ostrožská Nová Ves – před staniční budovou
• Ostr. Nová Ves lázně - na zastávce autobusů „Ostrožská Nová Ves, 
Novoveské lázně“

• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice škola“ • 
Kunovice - před staniční budovou

• Uherské Hradiště – před staniční budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce autobusů 
„Staré Město, žel.st.“

VÝLUKA JEDOVNICE - KŘTINY
22. 8. - 15. 10. 2022

201, 231
Od 22. 8. 2022 do pravděpodobně 15. 10. 2022 bude probíhat 
výluka na mezi Jedovnicemi a Křtinami.

Linka 201 jede v úseku Křtiny - Jedovnice obousměrným odklonem 
kolem Býčí skály a přes Rudici. Na odklonové trase zastaví v zastávce 
Jedovnice, Chaloupky a v Rudici pro umožnění přestupu mezi linkami 
201 a 231 Brno - Blansko a opačně.

Na lince 231 jsou vybrané spoje vedeny do zastávky Rudice k 
uskutečnění přestupu mezi linkami 201 a 231 a dále dochází drobným 
časovým posunům.

Změna zastávek:
Zastávky Jedovnice, pila; Křtiny, háj.Na lukách; Křtiny, dělnická 
čtvrť bez obsluhy.
Zastávka Jedovnice, Újezd nahrazena zastávkou Jedovnice, 
Chaloupky.
Zastávka Rudice obsluhována i linkou 201.
Tarifní informace:
Linka 201: v úseku Jedovnice - Křtiny jsou uznávány předplatní 
úsekové jízdenky.

Poznámka:
I nadále platí výluka v úseku mezi Bukovinou, rozc. a Březinou.

STŘEDEČNÍ VÝLUKA LHÁNICE
24. 8. 2022

423
Ve středu 24. srpna 2022 v době od 7:30 do 20:00 hodin bude linka 
423 je ukončena v Senoradech. Vybrané spoje dle provozních 
možností jedou mezi Senorady a Mohelnem odklonem přes 
Ivančice a Jamolice.

Zastávky Lhánice bez obsluhy a Mohelno, sokolovna jsou bez 
obsluhy.

Změna zastávek:
Lhánice bez obsluhy.
Mohelno, sokolovna bez obsluhy.
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VÝLUKA NA LINCE 836 
22. - 31. 8. 2022

836
Od 22. 8. do 31. 8. 2022 bude upravena trasa linky 836 v úseku 
mezi zastávkami Tasovice, u prodejen - Práče, škola. Linka pojede v 
tomto úseku po trase Tasovice - sil. II/408 - Dyje - sil. II/408 - Suchohrdly 

- sil. II/413 - Těšetice - sil. III/41316 - Bantice - sil. III/41317 - místní 
komunikace spojující obce Bantice a Práče kolem bývalého ZD - Práče. 
Linka vynechává zastávku Tasovice, škola. Na objízdné trase 
neobsluhuje žádné zastávky navíc.

Změna zastávek:
zastávky Tasovice, škola - bez obsluhy linkou 836

VÝLUKA V KUŘIMI - DALŠÍ ETAPA 
22. - 30. 11. 2022

N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313, 314
Od 22. 8. 2022 bude probíhat další etapa výluky v Kuřimi.

Autobusové linky N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313 a 314 
pojedou v Kuřimi mezi zastávkami Kuřim, žel.st. (resp. Kuřim, 
zámek) a Kuřim, poliklinika následovně:

ve směru Kuřim, TOS:
odklonem ul. Popkova, Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť a dále po 
svých pravidelných trasách, čímž vynechají zastávku Kuřim, kulturní 
dům, kterou obslouží v přesunuté poloze v ul. Bezručova čtvrť;

účelové spoje linek 310 a 312 vedené přes zastávku Kuřim, škola 
Jungmannova budou vedeny po své pravidelné trase ul. Školní, 
Jungmannova a Svatopluka Čecha a dále odklonem zpět na ul. 
Legionářskou a shodně s ostatními spoji ul. Popkova, Na Zahrádkách 
a Bezručova čtvrť a dále po svých pravidelných trasách;

 ve směru Kuřim, žel.st. / Kuřim, zámek:
odklonem ul. U Stadionu, Jungmannova a Svatopluka Čecha a dále 
po svých pravidelných trasách, čímž zcela vynechají zastávku Kuřim, 
kulturní dům. Náhradou zastaví mimořádně všechny linky (pouze v 
tomto směru) na zastávce Kuřim, Popkova.

Účelové spoje linky 310 vedené přes zastávku Kuřim, škola 
Jungmannova budou vedeny shodně s ostatními spoji odklonem 
ul. U Stadionu a Jungmannova a přímo k zastávce Kuřim, škola 
Jungmannova a dále po své pravidelné trase, čímž vynechají zastávku 
Kuřim, kulturní dům zcela bez náhrady. Účelový spoj 108 linky 312 je 
veden beze změny.

Změna zastávek:
Kuřim, kulturní dům (ve směru Kuřim, TOS) - přesunuta na ul. 
Bezručova čtvrť, přibližně ve stejné úrovni jako původní zastávka (cca 
ve vzdálenosti 120 metrů);

Kuřim, kulturní dům (ve směru Kuřim, žel.st. / Kuřim, zámek) - 
zcela bez obsluhy; náhradou lze využít zastávky Kuřim, poliklinika 
nebo Kuřim, Popkova, která bude v tomto směru mimořádně 
obsluhována všemi linkami (vyjma účelových spojů linky 310, běžně 
vedených přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova).

VÝLUKA LHOTA U LETOVIC
23. - 25. 8. 2022

273
Od 23. 8. do 25. 8. 2022 spoje linky 273 č.16, 17, 18, 21 nezajíždí do 
Lhoty u Letovic. Tuto místní část obsluhují po celou dobu výluky 
pouze ranní spoje č. 55 (odjezd v 7:30 do Letovic) a 56 (příjezd z 
Letovic v 7:23).

Změna zastávek:
Zastávky Letovice, Lhota u Letovic a Letovice, u hřiště bez obsluhy spoji 
č. 16, 17, 18, 21.

Odřeknuté spoje:
Linka 273: spoje 16,17 a 19 v celé délce. Spoj 18 v úseku Letovice, u 
školy - Letovice, Lhota u Letovic.

PŘESUN ZASTÁVKY ČEJKOVICE, U KOSTELA
21. - 22. 8. 2022

913
Od 21. do 22. 8. 2022 v rámci konání kulturní akce „Tradiční krojované 
hody“, bude zastávka „Čejkovice, u kostela“ přesunuta v obou 
směrech na ulici Masarykova v blízkosti kostela následovně:

- Ve směru do Hodonína do prostoru cca 30 metrů za cukrárnou.
- Ve směru do Čejče do prostoru odstavné plochy mezi domy č. p. 
155 a 156.

PŘESUN ZASTÁVKY STUDNICE
22. - 29. 8. 2022

231, 750
Z důvodu konání kulturní akce bude upraven provoz linek 231 a 
750 v obci Studnice od 22. do 29. 8. 2022.
Linka 231: Ve směru do Studnic jedou spoje odklonem komunikací 
od Vyškova (viz mapa odklonu). Pro výstup ve Studnicích zastaví 
na přesunuté zastávce na silnici od Vyškova (před křižovatkou na 
Kulířov). Nástupní zastávka směr Blansko je přesunuta za terminál 
ve směru Blansko.
Linka 750: Spoje končící ve Studnicích zastaví pro výstup na přesunuté 
zastávce na silnici od Kulířova (před terminálem). Zastávky pro směry 
Nové Sady a Vyškov jsou přesunuty na hlavní komunikaci, cca 150 m 
směrem na Vyškov.
Změna zastávek:
Studnice - pro linku 231 přesunuta cca 50 metrů směrem na Blansko, 
pro linku 750 přesunuta cca 150 metrů směrem na Vyškov.

ZASTÁVKA BÍLOVICE N/S, ŽELEZNIČNÍ STANICE  
BEZ OBSLUHY

24. 8. 2022 (6-15 HODIN)

75, E75, 211
Z důvodu jeřábových prací nebude ve středu 24. srpna 2022 od 6:00 do 
15:00 možné otáčení autobusů v Bílovicích nad Svitavou u železniční 
stanice. Autobusové linky 75, E75 a 211 budou ukončeny/začínat v 
zastávce Bílovice nad Svitavou, náměstí.
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VÝLUKA TIŠNOV - RIEGEROVA + NÁM. 28. ŘÍJNA 
OD 24. 8. 2022

153, 163, 314, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Od 24. 8. 2022 bude další etapou probíhat výluka autobusů v 
Tišnově v oblasti ulice Riegerova a nám. 28. října.
Linka 332 bude v úseku mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Železné, u 
Vitaru vedena v Tišnově obousměrným odklonem přes zastávku Tišnov, 
Nádražní (označník pro linku 333) a Tišnov, Riegrova v přesunuté 
poloze, čímž vynechá ve směru k žel.st. zastávku Tišnov, nám. a dále 
pokračuje odklonem přes novou zastávku Tišnov, Nový hřbitov a 
dále po své pravidelné trase. Na odklonové trase obsluhuje všechny 
nácestné zastávky.
Spoj 7/332  bude v Tišnově veden od zastávky Tišnov, Nádražní přímo k 
nové zastávce Tišnov, Nový hřbitov, čímž vynechá zastávku Tišnov, Riegrova.

Linka 333 bude v úseku mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, 
Kukýrna vedena v Tišnově obousměrným odklonem přes zastávku 
Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova v přesunuté poloze, čímž vynechá 
ve směru k žel.st. zastávku Tišnov, nám. a dále pokračuje odklonem k 
zastávce Tišnov, Kukýrna a po své pravidelné trase. Na odklonové trase 
obsluhuje všechny nácestné zastávky.

POZOR:
Vybrané garantované návaznosti na linky 332 a 333 budou 
přesunuty ze zastávky Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, Nádražní.
Účelové spoje linek 153, 311, 312, 330, 331, 334 a 336 běžně 
vedené přes zastávku (resp. do zastávky) Tišnov, Riegrova budou 
upraveny následovně:
spoje 153/200, 312/14, 312/156, 334/2 a 336/12 budou od zastávky 
Tišnov, žel.st. vedeny v Tišnově k přesunuté zastávce Tišnov, Riegrova; 
na odklonové trase tyto spoje neobsluhují žádné nácestné zastávky;
spoje 311/8, 330/6, 330/46 a 331/212 budou od zastávky Tišnov, 
Rybníček vedeny přes zastávku Tišnov, Nádražní do terminálu Tišnov, 
žel.st. a dále budou v Tišnově vedeny odklonem k přesunuté zastávce 
Tišnov, Riegrova; zastávku Tišnov, Nádražní obslouží pouze při jízdě 
do terminálu Tišnov, žel.st. (1. průjezd), při jízdě k zastávce Tišnov, 
Riegrova (2. průjezd) již tuto zastávku neobsluhují;
spoj 330/44 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, 
Nádražní pouze do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; cestující 
do zastávky Tišnov, Riegrova mohou využít ostatních spojů mezi 
zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Riegrova;
spoj 331/4 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, 
Nádražní pouze do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech 
školního vyučování ihned pokračovat jako spoj 333/63 přes zastávku 
Tišnov, Riegrova dále do Lomnice;
spoj 336/10 pojede v posunuté časové poloze pouze do zastávky Tišnov, 
žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako 
spoj 333/19 přes zastávku Tišnov, Riegrova dále do Lomnice.
Sledujte prosím pozorně výlukové jízdní řády dotčených linek! 
POZOR! Dochází k předčasnému ukončení výluky Tišnov, Riegrova k datu 23. 8.

Změna zastávek:
Tišnov, Riegrova - přesunuta přibližně o 135 metrů do ul. Drbalova;
Tišnov, nám. - bez obsluhy.
Tarifní informace:
Úsekové jízdenky vydané ve spoji 331/4 v úseku Heroltice - Tišnov, žel.
st. platí také v navazujícím spoji 333/63 po zastávku Tišnov, Riegrova.
Úsekové jízdenky vydané ve spoji 336/10 v úseku Štěpánovice, rozc. 1.7 - 
Tišnov, žel.st. platí také v navazujícím spoji 333/19 po zastávku Tišnov, Riegrova.

VÝLUKA NA LINCE 53 - ULICE TECHNICKÁ V BRNĚ
20. - 21. 8. 2022

53
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace nebude o 
víkendu 20. – 21. srpna 2022 možný průjezd z ulice Královopolské 
do ulice Technické.

Autobusová linka 53 ve směru na Technologický park pojede 
v úseku Skácelova – Palackého vrch odklonem ulicemi Hradeckou, 
Purkyňovou, Podnikatelskou a Technickou.

• Vynechá tak zastávky Záhřebská a Horská.
• Na odklonové trase obslouží pouze zastávku Technická (běžně 
obsluhovanou ve směru k Záhřebské).

Autobusová linka 53 ve směru na Skácelovu pojede v úseku 
Podnikatelská – Skácelova odklonem ulicí Hradeckou.

• Vynechá tak zastávky Technická, Horská a Záhřebská.

Změny zastávek:
Záhřebská – bez obsluhy linkou 53
Horská – zcela bez obsluhy
Technická – obě zastávky obsluhovány pouze spoji směr Technologický 
park

Linky 30, 44, 67, 84 a N93 ulicí Královopolskou v přímém směru 
projedou.

• Zastávka Záhřebská směr Přívrat je obsluhována v přeložené poloze 
před křižovatkou, ostatní zastávky jsou obsluhovány v pravidelných 
polohách.
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MORAVIÍ

Brno, Hlavní nádraží
neděle 28. 8. 2022, 10:00 - 15:00
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NOVÉ VLAKY PRO JIHOMORAVSKÝ 
KR A J SE POPRVÉ PŘEDSTAVUJÍ
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POPRVÉ

V NAŠEM KRAJI

Více na https://www.idsjmk.cz/akce.html
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PARNÍM VLAKEM
DO VYŠKOVA

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V neděli 28. srpna 2022 se můžete v 11:07 svézt zvláštním parním 
vlakem na Jihomoravské dožínky do Vyškova a udělat si výlet 
jako za starých časů.

Jízdenky na parní vlak
Doporučujeme koupit jízdenky předem. Není jisté, že před odjezdem 
vlaku budou ještě k dispozici. Koupíte je už nyní elektronicky na 
e-shopu IDS JMK, nebo v Kontaktním centru IDS JMK v Brně na 
Hlavním nádraží. Pozor – elektronicky koupené jízdenky je nutné 
před odjezdem vyzvednout v Kontaktním centru IDS JMK pod 
Hlavním nádražím. 
Každý, kdo si koupí jízdenku přes náš e-shop elektronicky a přijde 
si ji vyzvednout na Kontaktní centrum pod Hlavním nádražím, 
získá ke každému nákupu jednu vystřihovánku Moravie zdarma!
Elektronicky koupené jízdenky je nutné před odjezdem vyzvednout 
v Kontaktním centru IDS JMK pod Hlavním nádražím!

Ceny jízdného na parní vlak
Rodinná jízdenka 560 Kč (*360 Kč)

Základní jízdné
- obousměrná jízdenka 280 Kč (*180 Kč)
- jednosměrná jízdenka 140 Kč (*90 Kč)

Zlevněné jízdné (děti do 18 let, studenti 18 až 26 let, osoby nad 65 
let, osoby invalidní 3. stupně, ZTP a ZTP/P, pes, kolo)
 - jednosměrná jízdenka 70 Kč (*50 Kč)
 - obousměrná jízdenka 140 Kč (*100 Kč)
Ceny označené * platí v případě náhrady parní lokomotivy dieslovou!

Zdarma se přepravují děti do 6 let.

JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY 

Ve 

Více na https://www.idsjmk.cz/akce.html

Stanice Odjezd

Brno, hl. n. (6. nástupiště) 11:07

Brno - Slatina 11:20

Šlapanice 11:24

Blažovice 11:30

Rousínov 11:40

Stanice Odjezd

Vyškov 15:41

Rousínov 16:01

Blažovice 16:28

Šlapanice 16:34

Brno - Slatina 16:38

Příjezd do Vyškova kolem 12:00 hodin Příjezd do Brna před kolem 16:50 hodin

Z
m

ěn
a 

vy
h

ra
ze

n
a

NEDĚLE 28. 8. 2022 

Z BRNA 11:07

Z VYŠKOVA 15:41

Upozornění: Může se stát, že z důvodu velkého sucha a hrozícího požáru bude parní lokomotiva 
nahrazena dieselovou. V tom případě umožníme od pondělí 29. srpna 2022 bez poplatku vrácení 
uhrazeného jízdného nebo vrátíme rozdíl mezi cenou parního a dieselového vlaku. Možnost těchto 
vratek garantujeme do 30. září 2022.

Jízdní řád parního vlaku
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NA DOŽÍNKY

PARNÍM VLAKEM

Z BRNA
https://www.idsjmk.cz/akce.html
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železniční stanice Breclav (pod záštitou starosty města Břeclav) • Doprovodný program po celý den - výstava železničních vozidel, strojů a mechanizmů údržby, 

hasičské techniky, prohlídka pracovišť Správy železnic, možnost návštěvy železničního muzea města Břeclavi, občerstvení a další.

železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov   Doprovodný program po celý den - výstava železničních vozidel 

včetně historické drezíny, vyhlídkové jízdy v rámci stanice, prohlídka pracovišť Správy železnic, výstava modelového kolejiště v nedaleké tělocvičně, občerstvení a další.

hlavní partneři

organizátoři

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě ve spolupráci 

s Máňa doprava s.r.o. a Společnosťou Považskej Dráhy Žilina

město Moravský Krumlov  |  město Hrušovany nad Jevišovkou

obec Božice  |  obec Jevišovka  |  obec Silůvky  |  obec Břežany  |  obec Bohutice  |  

obec Novosedly  |  obec Suchohrdly u Miroslavi  |  obec Hodonice

partneři

mediální partneři

R E K L A M A

REKLAMA

železniční stanice Hevlín   Doprovodný program po celý den 

- občerstvení, prohlídky vlaků, nakládka zemědělské techniky ve stanici, 

výstava automobilových veteránů, program pro děti a další.

obec Šanov obec Hevlín

Úplný program a ceny jízdenek na www.svd-jzm.cz, www.manadoprava.cz 

a na facebookových stránkách obou spolků. Změna programu vyhrazena.

150 letOSLAVA TRATI

Lokomotiva T466.0007 Pielstick s vozy Bix na osobních vlacích na trati Břeclav – Znojmo – odjezdy z Břeclavi 12:22 (jede až do Znojma) 

a 16:07, odjezdy z Hrušovan 10:42 a 14:29 (jede ze Znojma 14:01)

Lokomotiva T478.1001 s historickými vozy zvanými Rybáky na vlacích v úseku Břeclav – Hrušovany – odjezdy z Břeclavi 8:58 

a 14:27, odjezdy z Hrušovan 12:27 a 17:40

Jízda spěšného vlaku Brno – Hrušovany (– Znojmo) a zpět přes Moravský Krumlov ve složení lokomotiva T444 Karkulka se třemi vozy 

Bix, vozem Bmx a motorovým vozem M286 Krokodýl – odjezd 8:30 z Brna, zpět z Hrušovan v 17:15

Jízdy motorového vozu M286 Krokodýl s vozem Bmx z Hrušovan do Znojma a do Miroslavi – odjezdy z Hrušovan do Znojma 10:45 

a 15:28, odjezdy ze Znojma do Hrušovan 11:52 a 16:12, odjezd z Hrušovan do Miroslavi 13:30 a zpět ve 14:03

Jízda nákladního manipulačního vlaku z Hrušovan do Břeclavi a zpět v čele s lokomotivou T458.1 Hektor – vlak vyrazí před polednem 

z Hrušovan a zpět se bude vracet po půl 3. odpoledne

Po celý den jízdy na místní dráze z Hrušovan do Hevlína v režii historického motorového vozu M131 Hurvínek společně 

s motorovým vozem M152 – jízdy budou probíhat od 8:50 do 18:15

Dopolední manipulační nákladní vlak z Hrušovan do Hevlína a zpět v čele s lokomotivou T444 Karkulka – odjezd z Hrušovan v 10:05

Historické dieslové vlaky připomínající provoz z dob 70. let minulého století

ˇ

Dodatečné oslavy tratí 

    VVííddeeňň  --  HHeevvllíínn  ––  HHrruuššoovvaannyy--ŠŠaannoovv  ––  BBrrnnoo

ˇBRECLAV - HRUŠOVANY NAD JEV.

-ŠANOV (- ZNOJMO)

27. 8. 2022

Dodatečné oslavy tratí 

  Vídeň - Hevlín – Hrušovany-Šanov – Brno
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Navštivte 
stánek
IDS JMK



Oslavy 150 let trati 
Břeclav – Znojmo
Sobota 27. srpna 2022 od 9:30 do 
16:00 ve stanici Břeclav (nákladiště 
vedle autobusového nádraží)
» Správa železnic bude na akci 

prezentovat speciální drážní 
vozidla MVTV2 a MUV75 

 
» Zájemcům bude umožněna 

projížďka historickou 
motorovou drezínou Tatra 

 
» Občerstvení zajištěno 

spravazeleznic.cz

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 11




