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Tip: Do Centra Eden do Bystřice
nad Pernštejnem

5

ELEKTRONICKÉ JÍZDENKY
PRO DĚTI A MLÁDĚŽ
NA ČIPOVÉ SAMOLEPCE

COVID-19
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

SLEVOVÝ
PROGRAM

Sledujte prosím aktuální vývoj

Tradičním partnerem Slevového programu
IDS JMK je Centrum Eden v Bystřici nad
Pernštejnem.

Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN
95 bez výdechového ventilu či obdobným prostředkem s filtrační účinností minimálně
94%. Předškolní děti nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti do 15 let musi mít alespoň
roušku.
Sledujte prosím média a aktuální vývoj.

Děkujeme vám za spolupráci.

Sleva na vstup ve výši 15 % se poskytuje
následovně:
15 % slevu na vstupné při předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat s
jinými slevami.

Tiskové chyby vyhrazeny

respirátor
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www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

E-JÍZDENKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

Brno - pod schody z haly HLN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Předplatní jízdenka
pro děti a mládež do 18 let nově
i na čipové samolepce

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

07:00 - 16:30
07:00 - 14:30
07:00 - 16:30
07:00 - 14:30
07:00 - 14:30
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Znojmo - ZDS Psota (Rudoleckého 28)

Nyní se snažíme rodičům i dětem přístup k elektronickým předplatním
jízdenkám ještě zjednodušit, a proto zavádíme další novinku –

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

čipovou samolepku

.

Stojí 30 Kč a funguje úplně stejně jako klíčenka, či bankovní karta. Výhodou
je to, že lze nalepit třeba na mobilní telefon. Stejně jako klíčenka je z
bezpečnostních důvodů povolena jen pro osoby do 18 let a zatím lze používat
jen ve vlacích a regionálních autobusech.

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!

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Vyškov - autobusové nádraží

KORDIS JMK s cílem podpořit elektronické odbavování cestujících již dříve
umožnil dětem a mládeži do 18 let využívat mimo Brno jako nosič předplatní
jízdenky čipovou klíčenku. Stala se velmi populární.

Vyberte si odměnu za nákup roční předplatní jízdenky

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Břeclav - vlakové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:45 - 18:15
08:45 - 16:15
08:45 - 18:15
08:45 - 16:15
08:45 - 16:15
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Boskovice - autobusové nádraží

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.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

www.fb.com/idsjmk.cz

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
eshop.idsjmk.cz

08:30 - 15:00
10:30 - 17:00
08:30 - 15:00
10:30 - 17:00
10:30 - 17:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed
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VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
13. - 14. 11. 2021 (08:50 -19:00)

13. - 28. 11. 2021

S3

51, 52, N98,

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

VÝLUKA TRAMVAJÍ - ULICE VRANOVSKÁ
13. - 14. 11. 2021
4, N95, X4
Z důvodu výměny kolejí bude od 5:00 v sobotu 13. listopadu 2021
do 17:00 v neděli 14. 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.

PŘESUN ZASTÁVKY HLÍNA

Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 5:30 v
sobotu 13. listopadu 2021 do ukončení prací (předpoklad do neděle
28. listopadu 2021) vyloučen provoz v další části ulice Kohoutovické
v Žebětíně.
Linky 51 a N98 pojedou v úseku Drdy – Křivánkovo náměstí / Žebětín,
hřbitov obousměrným odklonem ulicemi Otevřenou a Ostrovačickou.
• Ve směru od Bystrce tak vynechají zastávku Křivánkovo náměstí,
náhradou obslouží zastávku Helenčina.
• Ve směru do Bystrce obslouží všechny pravidelné zastávky.
Linka 52 ve směru na Mendlovo náměstí pojede v úseku Drdy – Ríšova
odklonem ulicí Otevřenou a dále v úseku Bartolomějská – Kohoutovice,
hájenka odklonem ulicí Dlážděnou a po Staré dálnici (stejně jako v první
etapě).
• Vynechá tak zastávky Křivánkovo náměstí (od Kohoutovické), Křivánkovo
náměstí (od Bartolomějské), Žebětín, škola, Kohoutovická, Kopce a Stará
dálnice.
• Na odklonové trase obslouží zastávku Borovník.
Linka 52 ve směru do Bystrce pojede v úseku Stará dálnice –
Bartolomějská odklonem po Staré dálnici a ulicí Dlážděnou (stejně
jako během první etapy) a dále v úseku Ríšova – drdy odklonem ulicí
Otevřenou.
• Vynechá tak zastávky Kopce, Kohoutovická, Žebětín, škola, Křivánkovo
náměstí (od Kohoutovické) a Helenčina.
• Na odklonové trase obslouží zastávku Borovník.
• V úseku Bartolomějská – Ríšova obslouží navíc stejně jako během první
etapy zastávky Žebětín, hřbitov (dočasně zřízena naproti zastávce směr
Bartolomějská) a Křivánkovo náměstí (zastávka běžně obsluhovaná
směr Mendlovo náměstí).
Změny zastávek:
Helenčina – obsluhována pouze ve směru od Bystrce
Křivánkovo náměstí – obsluhována pouze ve směru do Bystrce
(zastávka od Bartolomějské), linky 51 a N98 ve směru od Bystrce
obsluhují náhradou zastávku Helenčina
Žebětín, hřbitov – ve směru na Mendlovo náměstí obsluhována linkou
52 v protisměru
Žebětín, škola, Kohoutovická – bez obsluhy (náhradou je možné použít
zastávky Drdy, Křivánkovo náměstí nebo Bartolomějská)
Kopce – bez obsluhy (náhradou je možné použít zastávku Borovník)
Stará dálnice – ve směru do Kohoutovic obsluhována pouze linkou 50

PŘESUN ZASTÁVKY ROSICE, BRNĚNSKÁ

15. - 28. 11. 2021
422

21. - 26. 11. 2021

Zastávka Hlína pro linku 422 bude přesunuta na silnici II/395 k
výjezdu z parkoviště u rozhledny od 15. 11. do 28. 11. 2021.

www.idsjmk.cz

VÝLUKA DO ŽEBĚTÍNA

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

405
Zastávka Rosice, Brněnská pro linku 405 je přesunuta za
křižovatku s ulicí Husovou od 21. 11. do 26. 11. 2021.
www.fb.com/idsjmk.cz

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

VÝLUKA UHERČICE
15. 11. 2021 - 30. 06. 2022

S91

816, 830, 831

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.

Od 15. 11. 2021 do asi poloviny roku 2022 bude upraven provoz
linek 816, 830 a 831 z důvodu oprav komunikace - obec Uherčice.
Linky 816 a 831 pojedou v úseku mezi zastávkami Uherčice, u
parku a Uherčice, statek Mitrov vedeny obousměrně odklonem.

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

Změna zastávek:
Uherčice, statek Mitrov je přesunuta na silnici II/409 před odbočení
na objízdnou trasu.
Uherčice, u parku je přesunuta ke křižovatce silnic II/409 a II/411 na
plochu před obecní úřad.

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

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

VÝLUKA ZNOJMO - GREŠLOVÉ MÝTO
26. 11. - 1. 12. 2021
S81
Od pátku 26.11. 2021 od 7:40 hodin do středy 1. 12. 2021 do 13:45
hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo – Grešlové Mýto
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS81.
Autobusy linky xS81 pojedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes
Citonice, do/z železniční stanice Grešlové Mýto.
Trasa B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde
bude přestup z linky xS81 trasy A do/z železniční stanice Olbramkostel.
Přeprava jízdních kol a elekrokol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Moravské Budějovice (trasa A) – před staniční budovou
Grešlové Mýto (trasa A) – před staniční budovou (zastávka autobusů
IDS JMK „Grešlové Mýto, žel.st.“)
Šumná (trasa A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (trasa B) – před staniční budovou (zastávka autobusů
IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (trasa A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (trasa A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka
autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo (trasa A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Znojmo, žel. st.“)

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA NA LINKÁCH R8, R12 A S71
22. 11. - 10. 12. 2021
R8, R12, S71
Od 22. 11. do 10. 12. 2021 budou probíhat výluky na linkách R8,
R12 a S71.
1. železniční trať v úseku Nezamyslice – Přerov
od 22.11.2021 od 7:10 hod. nepřetržitě do 10.12.2021 do 16:55
hodin
2. železniční trať v úseku Brno - Holubice – Vyškov - Nezamyslice
22.11.2021 od 7:30 hod. do 13:30 hodin
23.11.2021 od 7:30 hod. do 13:30 hodin
24.11.2021 od 7:30 hod. do 13:30 hodin
25.11.2021 od 7:30 hod. do 13:30 hodin
26.11.2021 od 8:20 hod. do 13:30 hodin
27.11.2021 od 8:20 hod. do 13:30 hodin
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Kojetín) – Vyškov na Mor.
– Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole nahrazeny autobusy náhradní dopravy
jedoucí jako linka xR8 dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov
- Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka
xR12 dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí jako linka xS71
dle výlukového jízdního řádu.

Předplatní
elektronické
jízdenky
kupujte z pohodlí
domova na
oficiálním
eshopu
eshop.idsjmk.cz

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK
„Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“;
• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice
na Hané, aut.st.“;
• Hoštice-Heroltice - u nádraží;
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS
JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 výstup směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS
JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

www.idsjmk.cz
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TIP NA VÝLET
CENTRUM EDEN

https://www.centrumeden.cz

„poznejte minulost, současnost a budoucnost vesnice“
Sleva na vstup s jízdenkou IDS JMK ve výši 15 % se poskytuje následovně:
15 % slevu na vstupné při předložení platné předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé akce, nelze ji kombinovat s jinými slevami.

Vyrazte na Vysočinu do centra EDEN. V Horácké vesnici poznáte život našich předků,
v Panském dvoře se dozvíte, jak se vaří pivo, vyrábí mošt nebo bylinkové mýdlo,
co všechno umí zvířata na statku anebo se stanete na chvíli kovářem a řezbářem.
Ekopavilon nabízí exkurzi do moderních technologií na úsporu energií. Jízdárna je
určena milovníkům jezdectví. Nakonec můžete ochutnat produkty z tamější farmy.

Letovice

Zajímavé zážitky nabízí i návštěva samotného města Bystřice nad Pernštejnem
s historickým náměstím včetně mariánského sloupu z 18. století a dalšími
pamětihodnostmi. Zavítat můžete do Městského muzea či Muzea malých motocyklů.
Vyrazit můžete do okolní přírody k zříceninám hradů Aueršperk a Zubštejn anebo na
rozhlednu v Karasíně, od níž to je blízko k Vírské přehradě.
Doporučené spojení: Z Brna se do Bystřice n/P dostanete minimálně každé dvě
hodiny vlakem linky S3 s přestupem v Tišnově na navazující vlak linky S31. O víkendu
navíc bez přestupu přímým spěšným vlakem Pernštejn s odjezdem z Brna po 8. hodině
ráno a odpoledním odjezdem zpět z Bystřice nad Perštejnem po 18. hodině. Pro cestu
z centra Brna potřebujete jízdenku 9zónovou, předplatitelům zón 100 + 101 postačí
jízdenka 7zónová. V roce 2021 odjíždí Pernštejn z Brna v 8:06.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Bystrice n.P.
Tišnov

Boskovice
Blansko
Vyškov
Brno

Znojmo

Kyjov
Hodonín

Mikulov

eshop.idsjmk.cz

Břeclav
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