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Regionální autobusy IDS JMK jezdí
podle jízdních řádů platných pro
prázdniny - letní prázdniny (až na
výjimky). Vlaky jezdí podle běžných
jízdních řádů až na výjimky.

1. Senioři nad 70 let už mohou svůj nárok na bezplatné cestování v zónách 100 + 101 prokázat
jen občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Pokud jste dosud používali průkazku
IDS JMK s bezplatným kupónem, zůstává nadále v platnosti a pokud se nechcete prokazovat
občanským průkazem, můžete ji i nadále využívat. Průkazku i kupón nadále vydají České dráhy.

Více na www.idsjmk.cz.

2. Děti ve věku 6 až 10 let, které cestují v zónách 100 + 101 bezplatně, rovněž už nemusí ale mohou
mít průkazku s kupónem. Prokazují se jízdním dokladem nebo dokladem vystaveným veřejnou
institucí obsahujícím jméno, příjmení a datum narození dítěte (např. kartičkou pojišťovny).

I nadále jsou mimo provoz noční
regionální autobusové spoje a linky 211
a 545.

3. Bezplatné předplatní jízdenky pro doprovod dítěte do 3 let pro cesty v zónách 100 + 101
se již budou vydávat pouze elektronicky. Dosud vydané lze nadále použít.

Městská doprava v Brně jezdí podle
prázdninových JŘ. Mimo provoz školní
linky a vybrané spoje.

4. Ruší se zvláštní roční kupón pro důchodce do 70 let za 840 Kč. Nebude už dále nabízen.
Senioři nad 70 let, děti do 10 let i doprovod dítěte do 3 let si mohou pořídit elektronické
průkazy na bankovní kartě opravňující k bezplatnému cestování na oficiálním celokrajském
eshopu IDS JMK: https://eshop.idsjmk.cz.
www.idsjmk.cz
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V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA
JÍZDENKY KUPUJTE ELEKTRONICKY NEBO DOPŘEDU

1.
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POKUD JE TO MOŽNÉ, DODRŽUJTE ROZESTUPY

MĚ JTE NASAZENÝ RESPIRÁTOR KATEGORIE FFP2

respirátor

FFP2/3

ve všech vozidlech (autobusy, vlaky, MHD)
a ve vnitřních prostorách nádraží a na
všech zastávkách.
Cestující do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest.
Cestující ve věku 2-15 let mohou využít chirurgickou roušku

Sledujte aktuální vývoj v médiích
Děkujeme Vám za spolupráci
www.idsjmk.cz

5 4317 4317
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Tiskové chyby vyhrazeny

TARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍ

Elektronické jízdenky - eshop.idsjmk.cz

Nejčastější dotazy k elektronickým jízdenkám IDS JMK
Je při registraci nutná návštěva jednoho z kontaktních center?
Návštěva je nutná pouze tehdy, pokud chcete využívat kartu v mobilu nebo hodinkách nebo
pokud jste nenahráli při registraci svůj občanský průkaz. Dále je návštěva nutná pro slevové
skupiny, které nemohou nárok na slevu doložit věkem - např. studenti 18 až 26 let či důchodci.
Je povinné nahrávání občanského průkazu do e-shopu IDS JMK?
Povinné to není, ale doporučujeme to. Vyhnete se tak návštěvě kontaktního centra potřebného
pro ověření totožnosti.

Předplatní elektronické jízdenky
kupujte z pohodlí domova na

eshop.idsjmk.cz

Co nahrát místo občanského průkazu u dětí do 15 let?
Můžete nahrát pas nebo rodný list.
Je povinné ověřování údajů?
Ověření osobních údajů je povinné pouze pro osoby, které žádají slevu. Doporučujeme ho však
všem, protože jinak hrozí, že budete muset svou totožnost při kontrole prokazovat.

XXXX

Co dělat v případě, když průvodčí ve vlaku nebo řidič nemůže jízdenku ověřit?
Průvodčí nebo řidič mají povinnost v takovém případě volat na dispečink, sdělit vaše jméno a
datum narození. Dispečink ověří platost jízdenky na dálku.

Proč je výhodné
cestovat
s elektronickými
jízdenkami?

Funguje jízdenka v mobilu, chytrých hodinkách automaticky? Nebo je nutné podniknout
další kroky? Je nutné navštívit kontaktní centrum, kde vám načtou čísla těchto nosičů. Karty v
mobilech nemají stejná čísla jako fyzické karty.

Je možnost propojení účtu na eshop.idsjmk.cz s účtem v aplikaci IDS JMK Poseidon?
V současné době toto možné není, ale do budoucna to plánujeme.
Lze přes eshop.idsjmk.cz zakoupit jednorázové jízdenky?
Ano, nemusíte se za tím účelem ani registrovat.

XXXX

K
IDS JM

Má neověřený údaj vliv na platnost jízdenky?
U těch slevových kategorií, které si včas neověřily slevu, může dojít ke zkrácení platnosti nebo
zablokování jízdenky.

Je možné kombinovat jízdenku z eshop.idsjmk.cz s papírovými jednorázovými jízdenkami?
Ano, samozřejmě vždy (s výjimkou úsekových a dvouúsekových jízdenek) lze bez ohledu na
formu jízdního dokladu kombinovat předplatní jízdenku s další předplatní nebo jednorázovou
jízdenkou.

XXX
XXX X

nemusíte pravidelně chodit na
předprodejní místa a opakovaně
kupovat papírové předplatní
jízdenky

Lze mít jednu jízdenku na více nosičích současně?
Toto bohužel možné není, vždy platí pravidlo - jedna jízdenka jeden nosič.

snadno z domova zjistíte, do kdy
vám jízdenka platí

Jak probíhá kontrola jízdenky ve vlaku, autobusu, u revizora,...?
Je to poměrně snadné. Vždy přiložíte kartu. U revizora ke čtečce. V autobusu k pokladně, je
nutné předem ohlásit, že máte předplatní jízdenku na kartě. Ve vlaku průvodčímu ke čtečce. V
autobusech a u revizorů je načítání okamžité. Ve vlaku je načítání pomalejší.

v případě ztráty a nebo krádeže
karty snadno jízdenku obnovíte

Co dělat, když se mi vybije mobil, nebo chytré hodinky, je nějaký alternativní způsob
prokazování jízdenky?
Alternativní způsob není zavedený. Pokud z toho máte strach, využívejte jízdenku na kartě, ta
se nevybije. Jinak je třeba koupit papírovou jízdenku.

šetříte životní prostředí
máte v peněžence více místa

www.idsjmk.cz

5 4317 4317
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Výluky od 13. 3. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - ŠAKVICE - HUSTOPEČE U BRNA
13. - 14. 3. 2021

VÝLUKA TROLEJBUSŮ DO ŠLAPANIC
OD 13. 3. 2021 (9:10 - 13:00)
31

S3
Od 13. 3. 2021 nepřetržitě do 14. 3. 2021 budou vlaky linky S3
budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy
náhradní dopravy. Vybrané vlaky linky S3 budou nahrazeny
autobusy v úseku Vranovice – Šakvice – Hustopeče u Brna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů „Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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
Přeprava jízdních kol není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

ZNOJMO: VÝLUKA - ULICE KE SKLEPU
15. 3. - 21. 3. 2021
804, 805, 808
Od pondělí 15. 3. do 21. 3. bude probíhat výluka ve Znojmě - ulice Ke
Sklepu. Městské linky 804 a 805 jedou v oblasti Přímětic následovně:
Spoje jedoucí do Mramotic jedou od zastávky Přímětice, Krystal park
přes zastávky Přímětice, Sklostroj a Přímětice, Sklep. Spoje jedoucí
přes Přímětice, sídliště ukončí jízdu v zastávce Přímětice, Hřbitov.
Spoje jedoucí přes Přímětice, Sklostroj jedou od zastávky Přímětice,
Sklep do zastávky Přímětice, točna. Spoje 327, 329 a 331 linky 804 a
spoje 141 a 339 linky 805 jedou od zastávky Přímětice, Krystal park
přes Přímětice, sídliště pouze do zastávky Přímětice, hřbitov. Spoj 332
linky 804 jede mezi zastávkami Přímětice, hřbitov a Přímětice, Krystal
park přes zastávku Přímětice, sídliště.
Spoje 1 a 101 linky 808 pojedou mezi zastávkami Přímětice,
Krystal park a Přímětice, hřbitov přes zastávku Přímětice, sídliště.
.

Z důvodu revize měnírny nebude v sobotu 13. března 2021 od 9:10
do ukončení prací (předpoklad do 13:00) možná jízda trolejbusů do
Šlapanic.
Trolejbusová linka 31 bude ukončena v zastávce Černovičky.
Náhradní dopravu v úseku Černovičky – Šlapanice, Kalvodova zajistí
autobusová linka x31.
Přestup mezi linkami 31 a x31 bude zajištěn ve směru do Šlapanic
v běžné zastávce Černovičky, ve směru na Hlavní nádraží u vjezdu do
vozovny trolejbusů.

VÝLUKA BROD NAD DYJÍ - PASOHLÁVKY
15. 3. - 15. 4. 2021
105, 530 + NAVAZUJÍCÍ LINKY
Od 15. 3 do 15. 4. 2021 bude probíhat výluka mezi Brodem nad
Dyjí a Pasohlávkami.
Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky,
u kostela obousměrně odklonem po silnicích III/39615, II/414, obec
Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou
všechny spoje obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny
všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st.
Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec
obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Bude
tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ. V pracovní dny
pojede jen v úseku Vranovice, žel. st. – Pasohlávky, u kostela a opačně
vyjma spoje č. 61, který pojede až do Drnholce.
Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na
silnici III/39615 (silnice směr Novosedly) v Brodě nad Dyjí před domy
č.p. 21 a č.p. 93, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530.
zastávka Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 v nepracovní
dny (soboty, neděle a st. svátky).
Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na
jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství
projetých tarifních zón.

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

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na
předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec) započítávána do
jízdného.

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Výluky od 13. 3. 2021

NAHRAZENÍ VLAKŮ S3/4677 A S3/4676 AUTOBUSY
13. - 14. 3. 2021

15. 3. 2021 (9:30 - 19:30)

S3
Vlaky linky S3/ 4677 a 4676 budou v úseku Kuřim – Tišnov
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou dle
výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného JŘ.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kuřim - před nádražní budovou na autobusové nádraží, na zastávce
autobusů IDS JMK „Kuřim, žel. st.“
• Čebín - na zastávce autobusů IDS JMK „Čebín, sídliště“
• Hradčany - na zastávce autobusů IDS JMK „Hradčany, žel. st.“
• Tišnov - před nádražní budovou na autobusové nádraží, na zastávce
autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“ stanoviště č.1

ODŘEKNUTÍ VYBRANÝCH VLAKŮ MEZI BRNEM A
KUŘIMÍ
13. - 14. 3. 2021 (9:00 - 15:00
Ve dnech 13. a 14. 3. 2021 v době vždy od 9:00 do 15:00 hod budou
vybrané vlaky v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim odřeknuty bez
náhrady:
S3/4921, 4925, 4919, 4923, 4967, 4969, 4971
S3/4918, 4922, 4926, 4928, 4966, 4970, 4920
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BŘECLAV - MIKULOV NA MORAVĚ
15. - 17. 3. 2021 (8:50 - 14:35)
S8
Ve dnech 15. - 17. března v době vždy od 8:50 do 14:35 hodin budou
vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Novosedly nahrazeny autobusy
náhradní dopravy. 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 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 – u nádražní budovy 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“
5 4317 4317

S3
V pondělí 15. 3. 2021 od 0:00 hodin do 16:40 hodin budou vlaky
linky S3 budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
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
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích
náhradní dopravy zajištěna.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BŘECLAV - HRUŠOVANY NAD JEV.

S3

www.idsjmk.cz

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
ŠAKVICE - HUSTOPEČE U BRNA

info@kordis-jmk.cz

18. - 19. 3. 2021 (7:55 - 14:10)
S8
Ve dnech 18. a 19. 3. 2021vždy v době od 7:55 hod. do 14:10 hodin
budou vlaky v úseku Břeclav – Hrušovany n.Jev.-Šanov nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
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“
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• 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 – u nádražní budovy 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“ - u
nádražní budovy.
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad
Jevišovkou, žel. st.“

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Připravované výluky

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - KUNOVICE

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
ŠAKVICE - HUSTOPEČE

16. - 17. 3. 2021 (8:00 - 16:00)

20. - 24. 3. 2021

S6, R56

S3

Ve dnech 16. a 17.3. 2021 v době vždy od 8:00 do 16:00 hodin
bude probíhat vlaková výluka na lince S6/R56 v úseku Ostrožská
Nová Ves – Kunovice. Vlaky linky R56, S6 budou po dobu výluky
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu.
směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Linka A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Ostrožské Nové Vsi.
Linka B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných
stanicích a St.Městě u U.H.
Ostatní spoje zajišťuje z Ostrožské Nové Vsi NAD dopravce Arriva
vlaky s.r.o.
směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Linka A –- jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici
Ostrožská Nová Ves.
Linka B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí do
Veselí n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD na přestup v Ostrožské Nové Vsi dopravce
Arriva vlaky s.r.o.
Přeprava jízdních kol není zajištěna.
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 výpravní budovou
• Ostrožská Nová Ves – před výpravní budovou
• Ostr. Nová Ves lázně - na zastávce autobusů „Ostrožská Nová Ves,
Novoveské lázně“
• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice škola“
• Uherské Hradiště – před výpravní budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce autobusů
„Staré Město, žel.st.“

Od 20. 3. 2021 od 8:40 hodin nepřetržitě do 24. 3. 2021 do 17:15 hodin
bude probíhat výluka na lince S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u
Brna. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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 551
15. - 24. 3. 2021
551
Od 15. 3. do 24. 3. 2021 pojedou všechny spoje linky 551 obsluhující
Němčičky v úseku V. Pavlovice - Němčičky, ZD odklonem po silnici
II/421 napřímo přes Bořetice se závlekem k ZD v Němčičkách,
kde se budou otáčet přes areálem ZD.
Změna zastávek:
Zastávky „Velké Pavlovice, obch. stř.“, „Velké Pavlovice, gymnázium“,
„Němčičky, rozc. 0.5“, „Němčičky, transformátor“ a „Němčičky, střed“
budou bez obsluhy.
Zastávka „Němčičky, ZD“ bude přesunuta v obou směrech do jedné
zastávky před vjezd do areálu ZD.

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - VESELÍ NAD
MORAVOU
22. - 23. 3. 2021 (8:00 - 14:05)
S91
Ve dnech 22. a 23. 3. 2021 v době vždy od 8:00 do 14:05 hodin
budou vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad
Moravou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
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.“

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Připravované výluky

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
25. - 29. 3. 2021

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - HODONÍN
24. - 26. A 29. 3. 2021 (8:00 - 14:15)

S3

S91

Od čtvrtka 25. 3. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 29. 3. 2021 do
17:00 hodin bude pokračovat výluka na lince S3 mezi Šakvicemi
a Hustopečemi. Z důvodu předpokládaného zpoždění za
jednokolejného provozu budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice –
Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Ve dnech 24., 25., 26. a 29. 3. 2021 v době vždy od 8:00 do 14:15
hodin budou vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

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

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

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

VÝLUKA NA LINCE S81 ZNOJMO - ŠUMNÁ
30., 31.3. A 1.4. 2021
S81
Ve dnech 30., 31. 3. a 1. 4. 2021 v době vždy od 7:35 do 13:50
hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo – Šumná nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šumná – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná,
žel. st.“)
Olbramkostel – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů
IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Znojmo, žel. st.“)

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy
zajištěna.

OMEZENÍ DOPRAVY KOLEM SEMILASSA - ZMĚNA
OD 22. 3. 2021
30, 44, 53
Z důvodu rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy
bude od pondělí 22. března 2021 v několika etapách omezen provoz
linek MHD u zastávky Semilasso. Během první etapy nebude možné
odbočení trolejbusů a autobusů z ulice Kosmovy vlevo ve směru k
zastávce Husitská. Linky 30, 44 a 53 ve směru k zastávce Husitská
pojedou odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou.
Zastávka Semilasso bude pro tyto linky přeložena na začátek ulice
Božetěchovy.
Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 41, 42, 70 a 71 v ranních a
večerních hodinách bude realizována již v zastávce Královo Pole, nádraží!

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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CO PRO VÁS
PŘIPRAVUJEME

Připravované novinky pro jarní/letní sezónu 2021

Milí turisté a cyklisté,
zatím stále platí opatření, která omezují pohyb osob po území České
republiky. My přesto připravujeme vše pro to, aby nová jarní/letní
sezóna 2021 byla pro vás plná zážitků.
Co pro vás připravujeme:
Nový víkendový vlak z Brna na Pálavu - R13
Od 27. 3. 2021 vyjede poprvé nový vlakový spoj z Brna do Břeclavi, který
bude výhodný pro turisty a cyklisty směřující na Pálavu. Z Brna odjíždí
vlak v 9:36 vždy v sobotu, neděli a ve státní svátky.
Ve vlaku bude dostatečná kapacita na přepravu kol a elektrokol
Na vlak bude navazovat regionální autobus 540 ve směru Dolní
Věstonice.
Regionální cyklobusy
Od 2. 4. 2021 plánujeme start regionálních cyklobusů IDS JMK. Již
tradičně pojedou během víkendu a státních svátků až do konce září.
Krasobus linky 226
Od 2. 4. 2021 bude posílena linka 226 Krasobus z Blanska ke Skalnímu
Mlýnu. Další spoje budou přidány od června.
Letovice

Aquabus a Turistbus
Tradiční linky Aquabus a Turistbus budou zavedeny od května a června s
ohledem na aktuální situaci.

Boskovice
Blansko

Tišnov

Vyškov
Brno

UPOZORNĚNÍ:
Provoz a zahájení výše uvedených spojení bude záviset také na
aktuální epidemiologické situaci v České republice.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Kyjov
Znojmo

www.fb.com/idsjmk.cz

Hodonín
Mikulov

eshop.idsjmk.cz

Břeclav
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