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elektronické předplatní jízdenky
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Hradozámecká noc - Lysice
KRASOBUS
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AUTOBUSOVÉ SPOJE
NA ZAVOLÁNÍ

JAK VYHLEDÁM
SPOJENÍ

Spoje na zavolání jezdí v oblastech s nižší poptávkou po přepravě
především ve večerních hodinách

Hledejte to správně spojení
v IDS JMK

Vybrané spoje regionálních linek IDS JMK v koncových úsecích a v období s nižší
poptávkou po přepravě jsou v režimu tzv. na zavolání. Spoje na zavolání jsou vždy
vyznačeny v jízdním řádu piktogramem telefonu.

Doporučujeme
využívat
vyhledávač
spojení na webových stránkách IDS JMK
www.idsjmk.cz nebo v mobilní aplikaci
IDS JMK POSEIDON.

Přehled linek IDS JMK s vybranými spoji na zavolání:
163
164
257
258
312
423
555
816
...
Pro nástup do autobusu je spoj nutné objednat na telefonním čísle 5 317 4317 (volba 1)
a to obvykle nejméně 60 minut před odjezdem. Přesný čas je uveden na konkrétním
jízdním řádů.

Zde vyhledaná spojení zobrazují také
správné ceny jízdenek.

Pro výstup z autobusu stačí informovat řidiče autobusu. Není potřeba telefonovat.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZLEVNĚNÉ PŘEDPLATNÍ
JÍZDENKY PRO ŽÁKY
A STUDENTY
ŠKOLNÍ ROK 21/22
Nejlepší řešení:
Elektronické předplatné
na bankovní kartě nebo klíčence

XXX

X XX
X XX
XX

IDS

XXX

X

JMK

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

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.
Potvrzení
o studiu

Tiskové chyby vyhrazeny

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.
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Aktuální změny

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA ZNOJMO - RETZ
02. 08. - 05. 09. 2021

01. 08. - 31. 10. 2021

S82

432, 810

Všechny vlaky linky S82 budou od 02. 08.2021 nepřetržitě do 5. 9.
2021 do 23:59 hodin nahrazeny náhradní autobusovou dopravu
v úseku Znojmo – Retz (-Zellerndorf) jedoucí podle jízdního řádu
linky xS82.
Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o
22 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, naopak budou do
stanice Znojmo přijíždět až o 19 minut později.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Vlaky ExP/1749 a ExP/1750 jedou v úseku Znojmo - Šatov dle
pravidelného jízdního řádu bez omezení.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“
• Znojmo-Nový Šaldorf – na zast. aut. IDS JMK „Znojmo, Konice, rozc 1.0“
• Šatov – na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, křižovatka“
• Unterretzbach – na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstraβe“
• Retz – u nádražní budovy

DROBNÉ ZMĚNY ODJEZDŮ NA LINCE S2 SKALICE
NAD SVITAVOU - LETOVICE
02. 08. - 05. 08. 2021
S2
Z důvodu nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 pojedou ze
Skalice n.Sv. do Letovic dříve dle výlukového jízdního řádu ve dnech
2. až 5. 8. 2021 v době vždy od 8:15 do 15:40 hodin.

VÝLUKA TRAMVAJÍ PŘES NÁMĚSTÍ SVOBODY
31. 7. 2021 (16:00-17:00)
Z důvodu konání kulturně-společenské akce bude v sobotu 31.
července 2021 od 16:00 do 17:00 obousměrně vyloučen provoz
tramvají přes náměstí Svobody.
Tramvajová linka 4 pojede v úseku Hlavní nádraží – Komenského
náměstí obousměrným odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
• Na odklonové trase zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo
náměstí.
Tramvajová linka 9 pojede v úseku Hlavní nádraží – Moravské
náměstí obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou.
• Vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Malinovského náměstí.
• Zastávka Hlavní nádraží bude přeložena na 5./6. kolej (zastávky pod
hotelem Grand).
5 4317 4317

Od 1. 8. do 31. 10. 2021 bude probíhat výluka na linkách 432 a
810 z důvodu vystavby mostu u Vítonic a ve Vítonicích.
Linka 432 pojede mezi zastávkami Hostěradice, nám. a Prosiměřice,
u bufetu odklonem po obousměrné objízdné trase: Hostěradice
- sil. II/400 - sil. II/397 - sil. III/3971 - sil. III/41311 - Oleksovice místní účelová komunikace kolem sadů - Stošíkovice na Louce sil. III/41317 - sil. III/41313 - Prosiměřice a dále po své pravidelné
trase směr Znojmo. Při cestě směr Ivančice jede po stejné trase v
opačném sledu.
Linka 810 pojede mezi zastávkami Hostěradice, nám. a Prosiměřice,
host. odklonem po obousměrné objízdné trase: Hostěradice sil. II/400 - sil. II/397 - sil. III/3971 - sil. III/41311 - Oleksovice - sil.
III/41311 - Vítonice - sil. III/41311 - místní účelová komunikace Stošíkovice na Louce - sil. III/41317 - sil. III/41313 - Prosiměřice a
dále po své pravidelné trase směr Znojmo. Při cestě směr Miroslav
jede po stejné trase v opačném sledu. Všechny spoje vyjma spoje
74 obsluhují také obec Vítonice, kde se otáčejí couváním v místě
křižovatky a autobusových zastávek.
Změna zastávek:
oba označníky zastávky Oleksovice, u potoka - přeložení na
objízdnou trasu linky 432 a linky 810 pouze spoje 74 ke sklepům
poblíž domu č.p. 102 v Oleksovicích do dvou zastávek. Ostatní spoje
linky 810 odjíždějí z pravidelných stálých zastávek Oleksovice, u
potoka.
všechny tři označníky zastávky Vítonice - přeložení o cca 50 metrů
směrem na Oleksovice do dvou zastávek

ZASTÁVKA BLANSKO, SVITAVSKÁ BEZ OBSLUHY
LINKOU 152
1. - 31. 8. 2021

4, 9

www.idsjmk.cz

VÝLUKA NA LINKÁCH 432 A 810 VE VÍTONICÍCH

info@kordis-jmk.cz

152
Linka 152 bude pojede mezi zastávkami Blansko, Svitavská a Blansko,
Synthon odklonem ulicemi Na Brankách a Na Lukách. Vynechá
zastávku Blansko, Brněnská od 1. do 31. 8. 2021.

BRNO-ŽEBĚTÍN PŘESUN ZASTÁVKY KŘIVÁNKOVO,
NÁMĚSTÍ
30. 7. - 22. 8. 2021
51, 52, N98
Od pátku 30. července 2021 od 8:00 hod. nepřetržitě do ukončení
prací (přibližně v neděli 22. srpna) bude z důvodu opravy komunikace
v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka Křivánkovo náměstí
směr Ríšova / Bartolomějská (linky 51, 52 a N98) přibližně 75 metrů vzad.
www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA LETOVICE - SVITAVY

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA LETOVICE - SVITAVY

23. - 25. 08. 2021

16. - 18. 08. 2021

S22

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.

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.

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.“

ZMĚNA TRAS LINEK 504 A 514 PŘES RAJHRAD

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.“

VÝLUKA NA LINCE 273 V BRNĚNCI
OD 2. - 15. 8. 2021
273

OD 2. 8. 2021
504, 514
Od 2. 8. do 12. 12. 2021 bude upraven provoz linek 504 a 514 přes
Rajhrad.
Linka 504 jede mezi zastávkami Rajhrad, žel.st. a Rajhrad, Stará
pošta obousměrně odklonem ulicemi Masarykova a Stará pošta.
Linka 514 jede mezi zastávkami Rajhrad, Městečko a Rajhrad, žel.st.
obousměrně odklonem ulicemi Tovární a Masarykova.
Změna zastávek:
Rajhrad, městský úřad je přesunuta na ulici Masarykovu ke
křižovatce s ulicí Úvoz.
Rajhrad, Městečko směr Rajhrad je přesunuta na ulici Tovární.
Rajhrad, Městečko směr Blučina je přesunuta na ulici Městečko za
křižovatku s ulicí Tovární (u parku).
www.idsjmk.cz

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Od 2. 8. do 15. 8. 2021 na lince 273, spoje končící/začínající v
zastávce Brněněc, Moravská Chrastová, pošta (mimo spoje 51 a 56)
jsou prodlouženy do zastávky Brněněc, Moravská Chrastová, žel.st.
a vynechávají zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, pošta.
Spoje vedené přes Brněnec vynechávají zastávku Brněnec, Moravská
Chrastová, pošta. Spoje vedené mimo Brněnec a spoje 51 a 56 jsou
vedeny přes přesunutou zastávku Brněnec, Moravská Chrastová,
pošta umístěnou poblíž obecního úřadu.
Změna zastávek:
Brněnec, Moravská Chrastová, pošta - zastávka přesunuta k
obecnímu úřadu (ve směru Svitavy), zastávku neobsluhují spoje
vedené přes zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, žel.st.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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POZVÁNKA NA ZÁMEK
DO LYSIC

Hradozámecká noc
Od 18.00 do 02.00 hod na 1. nádvoří Noc na
zámku s živou hudbou i DJem, tombolou a
večerními soutěžemi, bohatým občerstvením
s profi míchanými drinky, párty stanem pro
200 osob, vstupné 100,- Kč/osoba
- 19.00 hod. Zámkem s kastelánkou - netradiční
prohlídka i jinak nepřístupných prostor zámku
s poněkud netradičním výkladem
- 20.00 hod Zámkem s odborníkem - prohlídku
vede správkyně depozitářů a bude zaměřena
nejen na restaurování
Na obě tyto netradiční prohlídky je omezena
kapacita účastníků na 20 osob! Rezervace
nutná na tel. 516472235, vstupné 200,- Kč,
snížené 160,-Kč
Od 21.00 do 23.00 hod. živé vysílání s Českým
rozhlasem se zajímavými hosty, moderuje
Jiří Kokmotos. Pro ty, kteří nemohou přijet,
nalaďte 106,5 FM www.brno.rozhlas.cz.
Spojení:
Z Brna do Lysic jezdí autobusová linka 301
z Králova Pole od vlakového nádraží. Spojení
hledejte na www.idsjmk.cz.
Pokud byste se zdrželi v Lysicích do pozdějších
nočních hodin. První autobus jede v neděli
z Lysic do Brna v 03:55 hodin.

https://brno.rozhlas.cz
www.idsjmk.cz
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www.fb.com/idsjmk.cz
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