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N ov o ro č n í 

Starému roku dochází dech
a nový rok nazul si tretry

snad bude lepší, snad sundáme svetry
kéž je míň starostí v jeho dnech.

Poslední Infomail tohoto roku, 
děkujem za přízeň, že s námi jezdíte

šetříte přírodu, peníze spoříte
rozhodně nepíšem poslední sloku.

Ať s námi nadále cesty vás baví
ať vždycky v pohodlí k cíli vás svezeme
za všechny kolegy právě teď přejeme

vám i všem v okolí štěstí a zdraví!
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Tiskové chyby vyhrazeny

ZMĚNY VE ZNOJMĚ
OD 1. LEDNA 2023

2 Provoz na Silvestra
a 1. a 2 ledna 2023 

Změny ve Znojmě
Aquabus opět v provozu

4-6
7

PF 2023

Přejeme všem 
cestujícím 
úspěšný nový 
rok 2023.

Změny a výluky v dopravě 3

Ve městě Znojmě se od 1. ledna 2023 změní dopravce na městských linkách 801 
až 809. Upraví se i linkové vedení. A mimo jiné bude změněn i způsob nástupu 
do vozidel a odbavení cestujících. 

PŘEHLED NOVINEK VE ZNOJMĚ OD 1. LEDNA 2023
nástup všemi dveřmi (přednostně druhými a třetími dveřmi)
dojde k úpravám vedení linek a jízdních řádů - již uvedeny na webu www.idsjmk.cz.
bude nově zajištěno spojení na Cínovou horu a k DPS Vančurova
doprava bude zajištěna novými autobusy Mercedes a mikrobusy ISUZU
provoz městské dopravy zajistí autobusový dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
od 2. ledna nové kontaktní centrum pro zajistí v prostorách vlakového nádraží 
speciálně pro městskou dopravu ve Znojmě funguje web www.znojmojede.cz.

Více na straně 4 až 6 a na www.znojmojede.cz.
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ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny
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OMEZENÍ PŘES NÁMĚSTÍ MÍRU V TIŠNOVĚ
1. 1. 2023

332, 333
V neděli 1. ledna 2023 se koná v Tišnově ohňostroj. Autobusové 
linky 332 a 333 pojedou odklonem.
Linka 332 (spoj 106) pojede mezi zastávkami Tišnov, Nový hřbitov 
a Tišnov, žel.st. odklonem, čímž vynechá zastávku Tišnov, nám. 
Jízdou po odklonové trase navíc obslouží zastávku Tišnov, Nádražní. 
Zastávku Tišnov, Riegrova obslouží v přesunuté poloze u křiž. ul. 
Černohorská × Tyršova. 
Linka 333 (spoj 114) pojede mezi zastávkami Tišnov, Kukýrna a 
Tišnov, žel.st. po stejné trase jako při jízdě z Tišnova do Lomnice, 
čímž vynechá zastávku Tišnov, nám. Jízdou po odklonové trase navíc 
obslouží zastávky Tišnov, Riegrova a Tišnov, Nádražní.
Změna zastávek:
Tišnov, nám. - bez obsluhy je možné využít zastávku Tišnov, Riegrova);
Tišnov, Riegrova (ve směru k žel.st.) - pro linku 332 přesunuta ke 
křiž. ul. Černohorská × Tyršova. 

VÝLUKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU
PŘES SVRATKU V BRNĚ

S3, R50, ...
Správa železnic musí omezit provoz na mostě přes Svratku v Brně 
hlavním nádraží. Důvodem je náhlé a výrazné zhoršení jeho stavu. 
KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci a SŽ dohodla následující 
opatření v provozu regionální dopravy. Pro úplnost je zmíněn i 
dopad na dálkovou dopravu. 

NEPRACOVNÍ DNY, 1.1., 7. A 8.1. 2023
Provoz bude bez odklonů a omezení s tím, že mohou vznikat 
zpoždění do 10 minut.

PRACOVNÍ DNY 30. 12. 2022 A 2. AŽ 6. 1. 2023
Vlaky linky S3 pojedou do 20:15 hodin přes Dolní nádraží, od 20:15 
pak přes Hlavní nádraží. Další výjimky budou dodatečně upřesněny na 
webu IDS JMK - www.idsjmk.cz. 
Pro dojezd do stanice Brno-Židenice k vlakům S3 směr Tišnov je 
možné využít odpoledne vlaky jedoucí z Brna hl.n. do Brna-Židenic 
(např. S2, S6). 
Vedle toho bude zajištěna náhradní doprava autobusy v trase Brno 
hl.n. – Brno dolní nádraží. 
Další alternativní možností je využít tramvaje 1 a 6 pro dopravu 
směr Královo Pole a tramvaj 12 mezi Hlavním nádražím a 
Autobusovým nádražím. V tramvajích platí výhradně jízdní doklady 
IDS JMK, neplatí jízdní doklady jiných tarifů. 
Změny budou uvedeny ve vyhledavači IDS JMK. Časy příjezdů a 
odjezdů na Dolním nádraží budou shodné jako plánované časy 
na Hlavním nádraží.  OD 9.1.2023 DO ODVOLÁNÍ Bude platit 
řádný výlukový jízdní řád.

Aktuální informace k vlakové výluce
MOST PŘES SVRATKU bude uveřejněna na webu www.idsjmk.cz.



ODJEZDY REGIONÁLNÍCH
 AUTOBUSŮ VE SMĚRU Z BRNA

ODJEZDY VLAKŮ 
VE SMĚRU Z BRNA

Linka Výchozí zastávka Odjezdy Linka Výchozí zastávka Odjezdy

104 Brno, ÚAN Zvonařka 16:25; 18:25 S2 směr Letovice Brno hl. n 20:00; 21:00

105 Brno, ÚAN Zvonařka 17:55; 18:55 S2 směr Křenovice Brno hl. n. 19:06; 21:06

106 Brno, ÚAN Zvonařka 18:12; 20:12 S3 směr Hustopeče Brno hl. n. 20:09; 21:09

108 Brno, ÚAN Zvonařka 17:25; 19:25 S3 směr Tišnov   Brno hl. n. 19:53; 20:53

109 Brno, ÚAN Zvonařka 18:14; 20:14 S4 Brno-hl. n. 19:48; 20:44

151 Brno, Jírova 14:15; 16:15 S41 Brno hl. n. 19:56; 20:54

201 Brno, Stará osada 18:15; 19:15 S6 Brno hl. n. 18:15; 20:15

301 Brno, Královo Pole,nádraží 19:11; 20:27 R9 Brno hl. n. 16:20; 18:20

302 Brno, Zoologická zahrada 18:47; 19:47 R11 Brno hl. n. 16:40; 17:44

303 Brno, Zoologická zahrada 18:13; 19:43 R13 Brno hl. n. 14:36; 16:36

401 Brno, Nemocnice Bohunice 16:37; 18:37 R19 Brno hl. n. 16:56, 21:38

402 Brno, Nemocnice Bohunice 17:37; 19:37 R50 Brno hl. n. 15:48; 17:48

403 Brno,Labská 19:26; 20:26 R56 Brno hl. n. 17:28; 19:28

405 Brno, Nemocnice Bohunice 18:49; 20:49 R8 Brno-Královo Pole 16:44; 17:44

501 Brno, Ústřední hřbitov 18:22; 19:22 R12 Brno hl. n. 17:21; 20:25

504 Modřice, smyčka 16:49; 18:49
Pozn. v tabulce jsou uvedeny vybrané poslední odjezdy spojů jedou-
cí mimo Brno. Nejsou uvedeny všechny možné časy odjezdů.
Odjezdy si vždy ověřte na webu www.idsjmk.cz.

510 Modřice, žel.st. 16:26; 18:26

512 Modřice, žel.st. 18:30; 20:30

513 Modřice, žel.st. 17:30; 19:30

602 Brno, ÚAN Zvonařka 18:51; 20:21

701 Brno, Úzká 18:58; 20:38

702 Brno, Úzká 19:45; 20:45
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POSLEDNÍ ODJEZDY 
NA SILVESTRA2023
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Spojení si prosím ověřte na webu 
www.idsjmk.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny

31. 12. 2022 - SILVESTR
REGION: Na Silvestra 31. prosince 2022 budou regionální autobusy 
a vlaky postupně končit provoz mezi 18. a 20. hodinou. Linka OLY 
bude v provozu přibližně do 17 hodin.
BRNO: Bude cca do 20:00 doprava na všech linkách vedena podle 
jízdních řádů pro soboty. Poté denní linky postupně ukončí provoz a 
dále pojedou jen noční autobusové linky se spojením v uzlu Hlavní 
nádraží v časech 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 a dále v běžném 
nočním provozu.
Noční aut. linky budou navíc posilovány mimořádnými spoji linek 1, 
4, 7, 8, 10, 12, 33 a N99 (odjezdy od Hlavního nádraží v časech 21:15 – 
21:45 – 22:15 – 22:45 – 23:15 – 23:55 – 0:55 – 1:55 – 2:55) v následujících 
trasách:

• linky 1 a 4 v celé trase
• linka 7 v trase Starý Lískovec, smyčka – Hlavní nádraží – mimořádně 
Moravské náměstí – Jugoslávská – Čertova rokle

• linka 8 v úseku Mifkova – Hlavní nádraží

• linka 10 v úseku Ečerova – Česká – mimořádně Šilingrovo náměstí – 
Hlavní nádraží

• linka N99 v úseku Čejkovická – Hlavní nádraží

1. ledna 2023
Na Nový rok 1. ledna 2023 pojedou regionální linky IDS 
JMK podle jízdních řádů platných pro neděle + soboty.  
V Brně se pojede podle nedělních jízdních řádů. Mimo provoz 
budou vybrané linky k nákupním centrům (OLY, ...). Pozor na 
výjimky. Linka 78 neobsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, 
XXXLutz. 

2. ledna 2023
Spoje na linkách IDS JMK pojedou podle jízdních řádů platných 
pro pracovní dny prázdniny.

Vybrané poslední odjezdy ve směru z Brna
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Od 1. ledna 2023 dostane městská doprava ve Znojmě nový pozitivní impuls. Ve výběrovém 
řízení, která musejí objednatelé v těchto případech povinně realizovat, zvítězila jako nový 
dopravce na linkách městské dopravy 801 až 809 od 1.1.2023 společnost Autobusy Karlovy 
Vary, a.s. Dosavadní dopravce Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. bude nadále 
obsluhovat regionální autobusové linky. 

Nejviditelnější změnou bude nasazení zcela nových městských nízkopodlažních autobusů 
Mercedes a malých autobusů ISUZU. Vedle nových autobusů dojde i k úpravám ve vedení 
linek, jízdních řádů a ke zjednodušení odbavování cestujících.

PŘEHLED NOVINEK VE ZNOJMĚ OD 1. LEDNA 2023
nástup všemi dveřmi (přednostně druhými a třetími)
mění se vedení linek a jízdní řády
bude nově zajištěno spojení na Cínovou horu a na ulici Koželužskou
doprava zajištěna novými autobusy Mercedes a mikrobusy ISUZU
provoz městské dopravy zajistí autobusový dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
nové kontaktní centrum IDS JMK na vlakovém nádraží
speciálně pro městskou dopravu ve Znojmě funguje web www.znojmojede.cz

ZMĚNY VE VEDENÍ LINEK
V provozu budou i nadále linky 801, 802, 803 a 804. Linka 805 se sloučí s linkou 804. 
Navíc vzniknou dvě nové linky obsluhované malými autobusy - 806, která obslouží Cínovou 

horu a Dům s pečovatelskou službou Vančurova, a 807, které pojede z Přímětic k muzeu 
Motorismu. 

I nadále zůstane zachována noční linka 808. Linka 809 bude fungovat celodenně.

ZKRÁCENÍ INTERVALŮ
Páteřní linka 804 bude jezdit nově v dopoledním sedle každých 15 minut místo stávajícího 

intervalu 20 minut, o víkendech začne jezdit každých 30 minut místo stávajícího hodinového 
intervalu.

Zkracuje se interval na lince 802 ve směru Melkusova, plavecký bazén a Nový Šaldorf. Ve 
špičkách pracovních dnů bude nově společný interval linek 802 a 809 až každých 20 minut 
místo současného hodinového intervalu.

RYCHLEJŠÍ CESTOVÁNÍ
Nástup všemi dveřmi a zrušení kontroly jízdních dokladů u řidiče umožní zrychlit cestovní 

dobu. Např. nyní zvládá autobus linky 804 trasu mezi zastávkami Dukelská u mostu a Nemocnice 
za 28 minut. Od 1. 1. 2023 to díky novému odbavení zvládne za 20 minut.

Nové linky a lepší obsluha místních částí linkami 806, 807 a 809:
Od 1.1.2023 bude častější spojení linkou 809 do Konic a Popic - o víkendech bude spojení každé 
dvě hodiny místo současné obsluhy linkou 818 mimo sezonu pouze 3 denně.

ZMĚNY V REGIONÁLNÍch AUTOBUSECH
V souvislosti se změnami ve znojemské městské dopravě se mění i některé jízdní řády 
regionálních linek:

Linka 817: Dochází k úpravě jízdního řádu, aby byla lepší provázanost mezi linkami 801 a 817 
pro Hradiště. Linka 817 bude v ranní špičce posílena na pravidelný hodinový interval a spolu s 
linkou 801 budou tak zajišťovat spojení pro Hradiště ráno každou půl hodinu.  

Linka 818: Až na výjimky některých spojů již nebude obsluhovat místní části Konice a Popice, 
které obslouží nová linka 809. 

Linka 825: Obce Plenkovice a Kravsko a místní části Znojma, Mramotice a Kasárna již nebude 
obsluhovat linka 805, ale nová linka 825.

NOVÉ KONTAKTNÍ CENTRUM
VE ZNOJMĚ

V pondělí 2. ledna 2023 bude zahájen provoz 
Kontaktního centra IDS JMK na vlakovém nádraží. 
Pomohou mi nejen s jízdným a jízdenkami po 
Znojmě, ale po celém Jihomoravském kraji. 
 
Otevírací doba
Po: 7:00 - 16:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 16:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 14:00

Polední přestávka: 12:30 - 13:00.

Změna otevírací doby vyhrazena.

S dotazy a připomínkami nejen k městské 
dopravě ve Znojmě či k platbám i cenám 
jízdného se cestující mohou obracet na KORDIS 
JMK: na e-mail info@kordis-jmk.cz, telefonní 
informační linku 5 4317 4317 - volba 1 regionální 
doprava, nebo mohou osobně navštívit nově 
zřízené Kontaktní centrum IDS JMK přímo na 
znojemském vlakovém nádraží. Tam vyřídí vše 
potřebné včetně doložení nároku na slevu nebo 
zřízení nové elektronické předplatní jízdenky na 
bankovní kartě.

WWW.ZNOJMOJEDE.CZ
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ZJEDNODUŠENÍ ODBAVENÍ A NÁSTUP DO VOZIDLA
Zásadní změny se pro obyvatele Znojma pojí s odbavováním cestujících. Do linek 

označených čísly 801 až 809 bude od 1. 1. 2023 umožněn nástup i výstup všemi dveřmi. 
Cestující, kteří mají předplatní jízdenku nebo právo na bezplatnou dopravu, využijí 

druhých či třetích dveří. Jízdenku pak ukáží až na případné vyzvání pracovníka přepravní 
kontroly. Zavádí se tak odbavení známé z velkých měst s městskou dopravou. 

Cestující bez jízdenky, kteří budou platit za jízdné bankovní kartou, využijí druhé dveře. 
Nástup u řidiče je pak doporučen jen pro ty, kteří budou chtít platit v hotovosti nebo nebudou 

vědět, jakou jízdenku si mají koupit. 
Velkou změnou bude i zrychlení prodeje jízdenek. Pro cesty po Znojmě bude možné koupit 

jízdenku systémem Pípni a jeď známým z Brna. U druhých dveří autobusu bude umístěn 
validátor. Pro cestu linkou 801 až 809 bude stačit při každém nástupu jen přiložit bankovní 
kartu umožňující bezkontaktní platby. Nebude nutné nic vybírat ani potvrzovat. 
Celokrajský systém provozovaný KORDIS pak vyhodnotí počet jízd a zajistí, aby cestující za 1 den 
cestování Znojmě nezaplatil víc než 40 Kč, po případné registraci pro slevovou skupinu na eshop.
idsjmk.cz pak 20 Kč. Za jednu jízdu městskou dopravou zaplatí cestující při platbě ve validátoru 
bankovní kartou 10 Kč. Při případném přestupu na další spoj a opětovném přiložení karty k validátoru 
do 30 minut bude cena takto vzniklé přestupní jízdenky činit místo 20 Kč jen 16 Kč. 

Pokud budete chtít zaplatit jízdenku i pro spolucestujícího, stiskněte na validátoru tuto 
volbu a vybere jízdenku ze seznamu. 

Ve validátoru (u druhých dvěří) pak bude možné koupit i kompletní sortiment 
jednorázových jízdenek pro celý IDS JMK (třeba i pro cestu Znojmo – Brno) a dokonce i 
vybrané jednodenní jízdenky – zejména výhodnou jízdenku pro cestování po celé oblasti Podyjí 
za 100 Kč. 
S cílem co nejvíce dopravu zrychlit omezením plateb u řidičů byla upravena cena jízdného 
placeného v hotovosti u řidiče na 20 Kč (zlevněná 10 Kč). 

NOVÁ VOZIDLA A DOPRAVCE

V provozu budou nová vozidla Mercedes MB 
CONECTO a ISUZU NOVO CITI LIFE.

Vozidla budou nízkopodlažní pro lepší cestování 
cestujících s kočárky a seniorů, vozidla budou 
vybavena výkonnou klimatizací. 

Ve vozidlech budou kromě validátorů i sčítače 
cestujících pro lepší přehlednost vytížení linek.

Novým dopravcem ve Znojmě
bude společnost
Autobusy Karlovy Vary

Cestujte výhodně po Znojmě 
s elektronickými j ízdenkami 

Pro cesty po Znojmě linkami 801 až 809 nastupujte 
2. dveřmi a pípejte kartou na validátoru.

S platnou předplatní jízdenkou nebo 
s nárokem na bezplatnou přepravu

 nastupujte 2. nebo 3. dveřmi.
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Přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia  je v provozu 
během celého roku.  Linka je označena číslem 105 a odjíždí ze Zvonařky. V Brně 
zastavuje dále na Strážní a u Ústředního hřbitova. Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.

Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.
  
Doporučené odjezdy AQUABUSu pro návštěvníky Aqulandu Moravia

24 H Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku Celosíťovou za 
190 nebo 150 Kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti do 15 
let a nemusíte řešit další jízdenky. 

Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón za 49 
Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují jízdenku na 
4 zóny za 34 Kč. 

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní 
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

Rychlé přímé spojení Brno - Aqualand Moravia

Přímé spojení 
Brno - Aqualand

rychle
za 45 minut

až 8x denně
tam a zpět

%%sleva

Partnerem Slevového programu IDS 
JMK je také Aqualand Moravia, který 
poskytuje slevu na vstup vě výši 10 %.

Podmínky slevy: vstupné zakoupené 
na pokladně s platnou jednorázovou, 
jednodenní nebo předplatní jízdenkou. 

Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat  
s jinými slevami.

Sleva s jízdenkou 
IDS JMK na vstup

Aqualand Moravia je největší vodní 
zábavní centrum na Moravě. 
V areálu můžete vyzkoušet 20 vodních 
atrakcí, 20 bazenů, sauny a kvalitní 
gastronomii .

Během letních prázdnin Aqualand 
Moravia připravuje zajímavé akce pro 
celou rodinu.

Aqualand Moravia se těší na Vaši 
návštěvu. 

Více o Aqualandu Moravia na odkazu 
http://www.aqualand-moravia.cz.

SOBOTY + NEDĚLE + SVÁTKY
Brno

Zvonařka 07:55 08:55 09:55 11:55 13:55 15:55 16:55 17:55
18:55
19:55

Aqualand
Moravia 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 18:10 19:10 21:10

-
-

PRACOVNÍ DNY
Brno

Zvonařka 07:55 09:55 11:55 14:35 - - - - -

Aqualand 
Moravia 16:45 18:45 21:10 - - - - - -

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje Aqualand Moravia.

Jízdní řád obsahuje pouze vybrané doporučené spoje linky AQUABUSu.

Tiskové chyby vyhrazeny
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