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DOPRAVÁCKÝ SUPERVÍKEND

REPETE
Ať se nám to neplete 
dáme si teď repete
na ukázku Moravií
v neděli si zajděte!

Dopravní víkend na nás čeká
naplánujte volný čas
vyjeďte si do daleka

vlakem, busem, zavzpomínat zas.

V sobotu minulost k výletu volá
z Břeclavi do Znojma vlaky staré

po Brně vyrazí gumová kola
potěší zájemce velké i malé. 

V neděli budoucnost v Brně nám zazáří
vlakovou jednotku Moravia

představí na Hlavním nádraží
každého potěší, každému bude milá.

A kdo své znalosti z víkendu uplatní 
ušetří peníze za jízdné bez rozdílu

o tisíc korun na jízdenku předplatní 
soutěžte v rozhlasu Brno i Krokodýlu.

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

soutěž pokračuje

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.

ZMĚNY V DOPRAVĚ SRPEN/ZÁŘÍ
Hlavní změny na regionálních linkách IDS JMK
Od 27. 8. 2022 se obnovuje provoz vlaků od Blanska směrem na Letovice/Svitavy (linka S2, S22 
a R19) a také provoz na lince S21. Mění se jízdní řády linek xS2K a xS2B. 
Od 28. 8. 2022 se mění jízdní řády linek 630 a 631.
Od 1. 9. 2022 se mění jízdní řády linek xS2A, xS2D, 151, 162, 165, 215, 230, 233, 234, 240, 245, 
250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 262, 271, 272, 274, 276, 277, 431, 505, 520, 521, 522, 540, 
541, 543, 545, 573, 602 a 710.  Jízdní řády postupně uveřejňujeme na webu.

Změny městských linkách IDS JMK v Brně:
Od čtvrtka 1. září 2022 pojedou trolejbusové a autobusové linky podle jízdních řádů pro 
běžné pracovní dny a bude obnoven provoz školních spojů a školních linek š85, š86 a š88.
V souvislosti s mimořádným prodloužením výluky v ulici Renneské pojedou všechny 
tramvajové linky ve dnech 1. a 2. září 2022 ještě podle jízdních řádů pro pracovní dny 

– prázdniny, a to zejména s ohledem na kapacitu objízdných tras a napájecí sítě, oběhy 
vozidel apod. V ranní špičce budou nad rámec jízdního řádu řazeny operativně posilové spoje 
v exponovaných úsecích vybraných linek.Ve špičkách pracovních dnů bude ve dnech 1. a 2. 
září 2022 navíc v provozu druhá větev tramvajové linky 7 v trase Nové sady – Hlavní nádraží – 
Jugoslávská – Zemědělská (– Čertova rokle).
V nepracovních dnech bude obnoven režim jízdních řádů z období před prázdninami, tzn. 
v denní době bude obnoven interval 10 minut na páteřních linkách.
Na trase tramvajových linek 3 a 10 v úseku Rosického náměstí – Vozovna Komín bude 
zřízena nová zastávka Sochorova.
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM



VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM 

22. 8. AŽ 20. 9.

Podmínky spotřebitelské soutěže o 1000 Kč na předplatní jízdenku IDS JMK:
Voucher lze použít pro zakoupení předplatního jízdního dokladu měsíčního, čtvrtletního nebo ročního prostřednictvím e-shopu IDS JMK (eshop.idsjmk.cz). Výhra 
se uplatní následujícícm 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 voucher 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 voucher z ceny dokladu odečte ihned na 
místě. Odečíst lze nejvýše cenu kupovaného dokladu. Jízdní doklady, k nimž byl uplatněn voucher, není možné vrátit. Není možné k jednomu jízdnímu dokladu uplatnit současně více voucherů.
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



Legenda

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Národní dopravce

Náhradní tramvajová doprava

Vybrané trasy dalších linek

Přestupní uzly

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Náhradní autobusová doprava linka xS2C
Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Prodloužené trasy autobusových linek
Aktuální informace
o výluce naleznete 

na 
www.idsjmk.cz/vvv

ZMĚNA OD 27. 8. 2022

VLAKOVÁ VÝLUKAVLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - ADAMOV - BLANSKOBRNO - ADAMOV - BLANSKO
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Tarifní zóna
Tariff zone

226
Tarifní zóna
Tariff zone

310
Tarifní zóna
Tariff zone

101

Blansko, žel. st.
(Blansko)

Blansko, Svitavská
(Blansko město)

Nám. 28.října

Adamov, Obchodní dům

Adamov, žel. st.
(Adamov)

Areál Slatina Slatina, nádraží

Lesná, nádraží
(Brno-Lesná)

Obřany

Česká

Adamov III, točna
Adamov III

Kolonka

Horka, točna
Horka

Adamov, žel. zast.
(Adamov zastávka)

Bílovice n/S, náměstí

Dělnický dům

Řícmanice Kanice

Babice n/S

Bílovice n/S, žel.st.

Bílovice n/S, hřbitov
Bílovice n/S, Na Nivách

Štefánikova
 čtvrť      

Tomkovo 
náměstí

Královo Pole, nádraží
(Brno-Královo Pole)

Konečného 
náměstí

Sloup

Jírova

Mendlovo 
náměstí

Křtiny

Pr
ah

a
Le

to
vi

ce

xS2K

233

233

xS2A

xS2C

xS2C

210

210
E75

75

xS2A

233

157

25 26

210

25 26

25 26

xS2K

xS2B

xS2B

xS2B

Brno,Benešova 
(nástupiště 6)

Pionýrská

Tišnov
Kuřim

215

Blansko město

5

5

Mendlovo nám.

Babice nad 
Svitavou

E75 E75

Židenice, nádraží
(Brno-Židenice)

Židenice, kasárna

S2

R19

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Tarifní zóna
Tariff zone

235
Tarifní zóna

Tariff zone

235

Tarifní zóna
Tariff zone

225

Tarifní zóna
Tariff zone

215

Tarifní zóna
Tariff zone

100

6

6

4
Hlavní nádraží
(Brno hl.n.)

4

S3

S3

S3

S3

S3

Obřanská - u školy
směr Adamov

Blansko, aut.st.

Proškovo náměstí
směr centrum

Maloměřický most

4

Tarifní zóna
Tariff zone

220

R9

R9

R9

R9

R9

75

Pro cestu mezi Blanskem 
a Brnem (zónou 100) 

linkou xS2B stačí 
jízdenka na 4 zóny. Zóna 

101 se nezapočítává.

xS2D

xS2A

xS2D

xS2DxS2DHlavní nádraží
před viaduktem

Adamov <-> zóna 100 
jízdenka na 3 zóny

Adamov <-> zóna 101
jízdenka na 4 zóny 

Ochoz u Brna
Tarifní zóna

Tariff zone

215

Náhradní autobusová doprava linka xS2D

POZOR: Trasy městských linek mohou být odlišné
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VÝLUKA LETOVICE - SKALICE NAD SVITAVOU
10. - 11. 9. 2022 (VŽDY OD 8:20 DO 15:45) 

S2
Ve dnech 10. 9. 2022 od 8:20 hodin do 15:45 hodin a 11. 9. 2022 od 
8:20 hodin do 15:45 hodin z důvodu nedostatečné kapacity vybrané 
vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.

VÝLUKA LETOVICE - SKALICE NAD SVITAVOU
3. - 4. 9. 2022 (VŽDY OD 8:20 DO 15:45) 

S2
Ve dnech 3. 9. 2022 od 8:20 hodin do 15:45 hodin a 4. 9. 2022 od 8:20 
hodin do 15:45 hodin z důvodu nedostatečné kapacity vybrané 
vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.

VÝLUKA HRUŠOVANY U BRNA - ŽIDLOCHOVICE
12. 9. 2022 (8:45 - 12:55)

S3
V pondělí 12. 9. 2022 od 8:45 hod. do 12:55 hodin budou vlaky linky 
S3 v úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice 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:
• Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hrušovany u Brna, žel. st.“
• Židlochovice
výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, 
stanoviště 1
nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, 
stanoviště 3

VÝLUKA SULÍKOV - ÚSTUP
29. 8. - 4. 9. 2022 

275
Z důvodu uzavírky silnice mezi Sulíkovem a Ústupem jede linka 
275 ze Sulíkova přímo do Olešnice přes Rozsíčku a Crhov bez 
zastavení. Z/do obcí Kněževes, Veselka a Ústup je nutno jet přes 
Olešnici. Vybrané spoje jedou přímo bez přestupu, viz poznámky 
v jízdním řádu.

Změna zastávek:
Zastávka Rozsíčka, U lípy bez obsluhy.
Zastávka Ústup přeložena k Obecnímu úřadu.

KYJOV - SVATOBORSKÁ OMEZENÍ DOPRAVY
26. 8. - 11. 9. 2022 

662, 663, 671, 672, 673
Z důvodu rekonstrukce bude upraven provoz linek 662, 663, 671, 
672, 673 v Kyjově od 26. 8. do 11. 9. 2022.

Linky 662 a 663 spoje ve směru mezi zastávkami Svatobořice-Mistřín, 
textilka a Kyjov, aut.st. pojedou v Kyjově odklonem pod mostem a ulicí 
Pod Kohoutkem a vynechají zastávku nem. křiž. a na odklonové trase 
obslouží zastávku pod nemocnicí.

Linky 671, 672 a 673 spoje v Kyjově ve směru mezi zastávkami 
Langobardská a Nadjezd pojedou odklonem pod mostem a ulicí Pod 
Kohoutkem a vynechají zastávku nem. křiž. a na odklonové trase 
obslouží zastávku pod nemocnicí.

Změna zastávek:
Kyjov, nem. křiž. ve směru na aut. st. bez obsluhy linek 662, 663 a linky 
671 spojů 138, 140, 158 a linky 672 spoje 228 a linky 673 spojů 351, 353. 
Náhradou je obsloužena zastávka Kyjov, pod nemocnicí.

VYŠKOV - OMEZENÍ NA LINKÁCH 156 A 166
28. 9. 2022  (11:00 - 14:30)

156, 166
V neděli 28. 8. 2022 se ve Vyškově konají Jihomoravské dožínky - 
https://jihomoravskedozinky.cz.

V době od 11:00 do 14:30 bude upraven provoz linek 156 a 166.

Linka 156 spoje 204, 206  ve směru mezi zastávkami Vyškov, Křečkovice 
a Vyškov, žel.st.. pojedou odklonem ulicemi Dvořákova, Brněnská a na 
odklonové trase obslouží zastávku Vyškov, Agrodům.

Linka 156 spoje 203, 205 a linka 166 spoj 273 ve směru mezi 
zastávkami Vyškov, žel.st. a Vyškov, Křečkovice pojedou odklonem 
ulicemi Brněnská, Dukelská, Žižkova, Tyršova a na odklonové trase 
obslouží zastávku Vyškov, u podchodu.

Změna zastávek:
Vyškov, Palánek bez obsluhy. Směr autobusové nádraží je náhradní 
zastávka Vyškov, Agrodům a směr Bohdalice je náhradní zastávka 
Vyškov, u podchodu.

OMEZENÍ V LAA AN DER THAYA
30. 8. 2022 

104
V úterý 30. 8. 2022 se v Laa an der Thaya koná kulturní akce. Linka 
104 bude vynechávat zastávku Laa an der Thaya, Stadtplatz. 
Místo toho bude dočasně obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, 
Stadtfeldgasse, která se nachází na hlavní ulici Staatsbahnstraße 
směrem k vlakovému nádraží Laa a. d. Thaya, Bahnhof.

Změna zastávek:
stálé zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz - dočasně bez obsluhy. 
Dočasné přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky 
Laa an der Thaya, Stadtfeldgasse pro linku 104 IDS JMK.
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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:

 • 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 NETROUFALKY (NEMOCNICE BOHUNICE / 
UNIVERZITNÍ KAMPUS

OD 1. 9. DO 14. 9. 2022

25, 37, 40, 50, 51, E56, 61, 69, 82, N90, 401, 405, 406
Od čtvrtka 1. září 2022 (pro noční linku od večerního zahájení 
provozu ve středu 31. srpna 2022) bude částečně obnoven provoz 
v ulici Netroufalky. Dojde proto ke změně organizace dopravy 
v oblasti zastávek Nemocnice Bohunice a Univerzitní kampus. 
Platnost těchto opatření se předpokládá do středy 14. září 2022.

Regionální autobusové linky 401, 405 a 406 budou opět obsluhovat 
zastávku Nemocnice Bohunice v přeložených polohách:

• ve směru z Brna v ulici Akademické mezi ulicí Kamenice a kruhovým 
objezdem (čelem k ulici Jihlavské)

• ve směru do Brna v ulici Netroufalky (čelem k ulici Kamenice)

Trolejbusové linky 25 a 37 budou ukončeny v zastávce Nemocnice 
Bohunice.

• Linka 37 se tedy vrací na svou pravidelnou trasu.
• Zastávka Univerzitní kampus bude v obou směrech obsluhována v 
pravidelných polohách.

• Zastávka Nemocnice Bohunice bude v obou směrech vrácena do ulice 
Netroufalky (před odbočení do terminálu).

• Náhradní dopravu v úseku Nemocnice Bohunice – Osová i nadále 
zajistí prodloužená autobusová linka 61 a také pravidelné linky 50, 51 
a 69.

Autobusové linky 40, 50, 61, 69, 82 a N90 pojedou v obou směrech ulicí 
Netroufalky, ve směru k ulici Jihlavské však pojedou z ulice Netroufalky 
odklonem podjezdem pod nákupním centrem a ulicí Akademickou.

• Linka 61 bude i nadále prodloužena přes zastávku Pod nemocnicí do 
zastávky Osová a zajistí tak společně s linkami 50, 51 a 69 náhradní 
dopravu za linku 25.

• Zastávka Univerzitní kampus bude v obou směrech obsluhována v 
pravidelných polohách.

• Zastávka Nemocnice Bohunice bude v obou směrech vrácena do ulice 
Netroufalky (před odbočení do terminálu).

Autobusová linka 51 bude opět obsluhovat zastávku Nemocnice 
Bohunice v přeložených polohách:

• ve směru do Troubska v ulici Akademické mezi ulicí Kamenice a 
kruhovým objezdem (čelem k ulici Jihlavské)

• ve směru do Moravan v ulici Netroufalky (čelem k ulici Jihlavské)

Autobusová linka E56 se vrací na původní trasu do zastávky 
Nemocnice Bohunice.

• Zastávka Univerzitní kampus bude obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Nemocnice Bohunice bude v obou směrech vrácena do ulice 
Netroufalky (před odbočení do terminálu).

VÝLUKA ZNOJMO - HODONICE
5. - .9. 9. 2022 

S8
Vlaky na lince S8 budou v úseku Hodonice – Znojmo nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS8. 
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět 
dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později. 
Platí od 5.9.2022 od 8:30 nepřetržitě do 9.9.2022 do 14:30 hodin.

Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu dle výlukového jízdního řádu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hodonice - před staniční budovou
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u 
žel. přejezdu“)

• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK 
„Znojmo, žel. st.“)

PŘESUN ZASTÁVKY ADAMOV, ŽEL. ST. SMĚR JIH (OD 
BLANSKA)

1. 9. - 10. 12. 2022 

157, 215, XS2A, XS2C, XS2D
S platností od 1. 9. do 10. 12. 2022 bude přeložena zastávka Adamov, 
žel. st. směr jih (od Blanska) cca 50m vpřed do prostoru nového 
zálivu parkoviště K+R.
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KUŘIM - TERMINÁL ZMĚNA
OD 29. 8. 2022

VÍCE LINEK
Od 29. 8. 2022 od 21. hodin pokračuje další etapou výluka v 
Kuřimi. Všechny linky (vyjma noční linky N91) odjíždějící z 
terminálu Kuřim, žel.st. jsou obousměrně vedeny příjezdovou 
komunikací do terminálu.

Linka N91 do terminálu vůbec nezajíždí (zastavuje na přesunutých 
zastávkách v ul. Zahradní, resp. Nádražní). Spoje běžně ukončené/
výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky 
Kuřim, TE. S ohledem na jednotnost s ostatními etapami jsou 
garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 nadále přesunuty 
na zastávku Kuřim, kulturní dům.
Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových 
nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st., jejich rozmístění je však totožné 
s předchozí, tedy VII. etapou (vyjma noční linky N91).

Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v 
terminálu a jeho okolí!

Změna zastávek:
Dochází k přesunu zastávek v terminálu Kuřim, žel.st. 
následujícím způsobem:
na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k 
nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující 
linky:
311 směr Tišnov;
312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník 
(přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
071 směr Brno, Královo Pole;
310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
310 směr Kuřim, Podlesí;
302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od 
nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující 
linky:
152 směr Blansko;
162 směr Boskovice;
302 směr Brno, Bystrc;
313 směr Lysice;

do ulice Zahradní za křižovatku s ulicí Nádražní (směrem k ulici 
Legionářská) je přesunuta následující linka:
N91 směr Kuřim, TE;

do ulice Nádražní za křižovatku s ulicí Zahradní (směrem k ulici 
Tyršova) je přesunuta následující linka:
N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna u vjezdu na nákladiště, vpravo 
od nádražní budovy.
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JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SEZNAMTE S  

MORAVIÍ

Brno, Hlavní nádraží
neděle 28. 8. 2022, 10:00 - 15:00
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NOVÉ VLAKY PRO JIHOMORAVSKÝ 
K R A J S E  P O P R V É P Ř E D S TAV U J Í
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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)

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)
 - 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 - průjezd 11:20

Šlapanice - prujezd 11:24

Blažovice - průjezd 11:30

Rousínov - průjezd 11:40

Stanice Odjezd

Vyškov 15:41

Rousínov - průjezd 16:01

Blažovice - průjezd 16:28

Šlapanice - jen průjezd 16:34

Brno - Slatina - jen průjezd 16:38
Příjezd do Brna před kolem 16:50 hodin.

Zm
ěn

a 
vy

hr
az

en
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

Příjezd do Vyškova kolem 12:00 hodin. 

ZBÝ VAJÍ

POSLEDNÍ MÍSTA
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SPOJENÍ

VLAKY A AUTOBUSY
HLEDEJTE NA

WWW.IDSJMK.CZ

NA NÁDRAŽÍ

BUDE VYSTAVEN

PARNÍ VLAK



ATI UNI R
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BY
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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
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