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Nové autobusy v IDS JMK
jsou již v provozu

RYCHLÉ AKTUÁLNÍ
INFORMACE Z DOPRAVY

ZMĚNA
TURISTBUS

Provoz vlaků, autobusů a městských doprav

Turistbus vyjede letos
až od prázdnin

Vlaky - většina vlaků jezdí podle jízdních řádů pro pracovní dny.
Regionální autobusy - většina autobusů nově pojede podle jízdních řádů platných pro
běžné pracovní dny. Vybrané spoje (především zdvojené, posilové) nebudou v provozu.
Mimo provoz jsou i nadále noční regionální autobusové spoje.
Městská doprava v Brně - jezdí. podle upravených jízdních řádů pro pracovní dny. Platí
omezení na nočních linkách IDS JMK

Přeshraniční linka IDS JMK Turistbus
bude v letošním roce v provozu od
3. července 2021 z důvodu aktuální
epidemiologické situace a opatřeních na
Česko-rakouských hranicích.
Děkujeme za pochopení.

Využijte vyhledáváč spojení na www.idsjmk.cz.
Městské dopravy v ostatních městech - jezdí podle JŘ uvedených na webu.

Změny v dopravě - stručně
Od 7. 5. 2021 platí povýlukový jř linky 51.
8. 5. 2021 je státní svátek - pozor jsou uzavřeny obchody a vybrané linky/spoje mimo provoz např. Olympia bus.

www.idsjmk.cz
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Nabídka pracovní pozice
Koordinátor IDS JMK – společnost KORDIS JMK,
a.s. hledá pracovníka/pracovnici do pozice
Pracovník/Pracovnice Kontaktního centra ve
Vyškově na aut. nádraží.

Vážení cestující,
můžete využívat služeb oficiálních kontaktních center IDS JMK. V těchto
centrech Vám rádi poskytneme informace tykající se elektronickch jízdenek
a cestování v rámci IDS JMK.
Otevírací doby kontaktních center IDS JMK
Brno - vlakové nádraží v podchodu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

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

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
Vyškov - autobusové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:00 - 17:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:30
08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
Znojmo - ZDS Psota
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

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

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
Boskovice - autobusové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:30 - 15:00
10:30 - 17:00
08:00 - 17:30
10:30 - 17:00
10:30 - 17:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00

Otevírací doby jsou platné
v době vydání infomailu.

Náplň práce:
servis pro cestující v souvislosti s elektronickými
jízdními doklady
prodej jízdních dokladů
poskytování informací o IDS JMK
řešení dotazů a podnětů cestujících
práce vhodná i na kratší úvazek a pro ZTP
Požadavky:
vzdělání vyučen nebo SŠ,
znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní
podmínky, vedení linek, organizace dopravy,
znalost práce na PC, velký podíl práce bude
souviset se zadáváním a zpracováním
elektronických jízdních dokladů,
schopnost vyřešit problém, komunikativnost,
bezkonfliktnost,
bez záznamu v trestím rejstříku.
Nabízíme:
odpovídající odměna
firemní benefity
možnost dohody o pracovní době
Kontakt:
info@kordis-jmk.cz
Termín pro přihlášení do výběrových řízení
(zaslání životopisů a motivačních dopisů) je
10. 5. 2021.
Těšíme se na Vás

Aktuální otevírací doby
na www.idsjmk.cz

Těšíme se na Vás
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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Velké výluky v Brně od 7. 5. 2021

VÝLUKA TRAMVAJÍ DO KRÁLOVA POLE

OD 7. 5. 2021

8 - 9. 5. 2021

403, 404

1, 6
Z důvodu výměny kolejí bude o víkendu 8. – 9. května 2021
vyloučen provoz tramvají a částečně i autobusů v ulici Lidické.
Od 6:00 v sobotu 8. května 2021 do 17:00 v neděli 9. května bude
vyloučen provoz tramvají:
Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Pisárky – Malinovského
náměstí. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Moravské náměstí
– Řečkovice. Zastávka Malinovského náměstí ve směru do Pisárek
bude přeložena k zastávce linek 2 a 4 od Cejlu, pro výstup bude
obsluhována u zastávky linek 2 a 4 směr Cejl.
Linka 6 bude v provozu pouze v úseku Švermova – Česká a dále
pojede odklonem přes Konečného náměstí do smyčky Červinkova.
Vynechá tak všechny zastávky v úseku Moravské náměstí – Vozovna
Medlánky. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky. Zastávka
Česká bude v obou směrech přeložena k zastávkám linky 12 do ulice
České (nástupiště 3 a 4).
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní
nádraží – Moravské náměstí – Semilasso – Řečkovice.
Zastávka Hlavní nádraží bude obsluhována na 1./2. koleji. V úseku
Moravské náměstí – Antonínská pojedou autobusy ve směru do
Řečkovic odklonem ulicemi Milady Horákové, Drobného a Lužáneckou.
Zastávka Moravské náměstí bude přeložena k zastávce linek 3, 5 a
9 směr Milady Horákové, zastávka Antonínská bude přeložena do
ulice Lužánecké před křižovatku s ulicí Lidickou. Ve směru k hlavnímu
nádraží pojede linka x1 přímo ulicí Lidickou. Zastávka Semilasso
ve směru do Řečkovic bude v souvislosti s výlukou u Semilassa
obsluhována v přeložené poloze před křižovatkou s ulicí Metodějovou.
Zastávka Tylova bude v obou směrech obsluhována u zastávek
autobusů na komunikaci.
Linky N90 a N91 (noc ze soboty na neděli) pojedou v úseku
Moravské náměstí – Antonínská ve směru do Králova Pole odklonem
ulicemi Milady Horákové, Drobného a Lužáneckou (stejně jako linka
x1). Zastávka Moravské náměstí bude přeložena k zastávce linek N92
a N93 směr Milady Horákové, zastávka Antonínská bude přeložena do
ulice Lužánecké před křižovatku s ulicí Lidickou. Ve směru k hlavnímu
nádraží pojedou linky N90 a N91 po svých trasách ulicí Lidickou.

PŘESUN ZASTÁVKY NOVOSEDLY, CIHELNA
7. - 15. 5. 2021
174
Od soboty 7. 5. do 15. 5. 2021 je přeložena zastávka Novosedly,
cihelna. Přesunutá zastávka se nachází na silnici II/414 ve vzdálenosti
cca 230 metrů od stálé zastávky směrem na obec Novosedly.
Děkujeme za pochopení.
www.idsjmk.cz

VÝLUKA TROUBSKO
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Od pátku 7. 5. 2021 bude upraven provoz na linkách 403 a 404
přes Troubsko následujícím způsobem:
Linka 403: Všechny spoje jedoucí do a z Troubska budou obousměrně
pojedou mezi zastávkami Ostopovice, Lipová (resp. Ostopovice,
smyčka) a Troubsko, ObÚ odklonem přes Střelice. Zastávky Troubsko,
Nová a Troubsko, u kapličky nebude možné s výjimkou dvou párů
nedělních spojů možné obsloužit, zastávky Troubsko, U dráhy a
Troubsko, ObÚ budou přesunuty (Troubsko, ObÚ jen vybrané spoje
jedoucí mimo zastávku Troubsko, Veselka).
Linka 404: Všechny spoje v pracovní dny pojedou mezi zastávkami
Brno, Točná a Troubsko, Nová odklonem ulicemi Jemelkova, Chironova,
Jihlavská, Pražská a Troubská do obce Troubsko a dále po své trase.
Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádnou zastávku. Zastávku
Troubsko, Nová ve směru do Brna obslouží v poloze před křižovatkou
(zastávka linky 51). Školní spoje vedené v úseku Troubsko – Střelice
budou převedeny na linku 403. O víkendech a státních svátcích budou
všechny spoje vedeny jako linka 403 po výše uvedené odklonové
trase po zastávku Troubsko, ObÚ a po otočení na kruhovém objezdu
u Veselky zpět do Střelic a opačně.
POZOR: I nadále trvá výluka na tramvajové trati do Starého
Lískovce, autobusy linek 403 a 404 tedy neobsluhují zastávky
Vltavská a Labská, a s výjimkou školních a nočních spojů i
zastávky Kosmonautů, Osová a ZŠ Vedlejší, a jsou od zastávky
Svah odkloněny do zastávky Běloruská, kde je možnost přestupu
na tramvajové linky č. 6 a 8.
Změny zastávek uvedeny na www.idsjmk.cz.

VÝLUKA BZENEC - KYJOV
7. 5. 2021
S6
V pátek 7. 5. 2021 od 6:00 do 18:00 hodin jsou vybrané vlaky linky S6
v úseku Bzenec - Kyjov nahrazeny náhradní autobusovou dopravou
jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako spoje linky xS6.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Bzenec - před nádražní budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Bzenec, žel. st.“
• Vracov - na hlavní silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Vracov, ObÚ“
• Vlkoš - vedle nádražní budovy, ve směru k centru obce, naproti
vjezdu do dřevozpracujícího podniku
• Kyjov zastávka - ve městě na tř. Palackého na zastávce autobusů
IDS JMK „Kyjov, U fary“
• Kyjov - před nádražní budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Kyjov,
žel. st.“

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Výluky
Výlukyod
od10.
6. 4.
5. 2021

VÝLUKA HODONICE - ZNOJMO

ZASTÁVKA MALÁ VRBKA BEZ OBSLUHY

10. - 14. 5. 2021

10. - 19. 5. 2021

S8

935, 940

Od 10. 5. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 14. 5. 2021 do 15:25 hodin
budou vlaky v úseku Hodonice – Znojmo na lince S8 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.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK
„Znojmo, žel. st.“)
• Dyje - u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel.
přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou

ZASTÁVKA ROZHRANÍ, VILÉMOV BEZ OBSLUHY
10. - 16. 5. 2021
273
Z důvodu částečné uzavírky I/43 nelze obsloužit zastávku Rozhraní,
Vilémov. Náhradní zastávka je Rozhraní, žel.zast. nebo Stvolová.

VÝLUKA ZNOJMO - MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
17. - 21. 5. 2021
S81
Ve dnech 17. až 21. 5. 2021 v době vždy od 8:05 do 13:35 budou
vlaky úseku Grešlové Mýto - Moravské Budějovice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
Současně jedou vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto v odlišné
časové poloze proti pravidelnému jízdnímu řádu (ze stanice Znojmo
odjíždí vlaky o cca 12 min. dříve, opačně přijíždí o cca 13 min. později).
Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Grešlové Mýto, žel. st.“)
Blížkovice - na veřejné komunikaci u železniční zastávky
Vesce - v obci, autobusová zastávka Moravské Budějovice, Vesce
Moravské Budějovice - před výpravní budovou

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Linky 935 a 940 nebudou obsluhovat zastávku „Malá Vrbka“ v centru
obce. Cestující použijí zastávku „Malá Vrbka, zast.“, která se nachází
na výjezdu z obce Malá Vrbka směr Hrubá Vrbka.

VÝLUKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - STARÉ MĚSTO U
UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
10. - 11. 5. 2021
R18, R56, S6, S62
Od 10. 5. 2021 nepřetržitě do 11. 5. 2021 do 18:00 hodin budou
vlaky linky S6 a R56 končit a začínat ve stanici Kunovice. V úseku
Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město u U.H. budou nahrazeny
autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdních řádů. V úseku
Veselí n. Mor. - Staré Město u U.H. je NAD vedena souběžně s vlaky
v odlišné časové poloze, tak aby byl zajištěn přestup v koncových
stanicích. Doprava je 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 Kunovicích.
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 Kunovic náhradními autobusy 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
Kunovice.
Linka B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí do
Veselí n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje náhradními autobusy na přestup v Kunovicích
dopravce Arriva vlaky s.r.o.
Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol není v náhradních autobusech 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“
• Kunovice – před výpravní budovou
• Uherské Hradiště – před výpravní budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce autobusů
„Staré Město, žel.st.“
www.fb.com/idsjmk.cz
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Výluky
Výlukyod
od18.
6. 4.
5. 2021

VÝLUKA ČEJČ - HODONÍN

VÝLUKA ČEJČ - KOBYLÍ NA MORAVĚ

18. - 21. 5. 2021

26. - 28. 5. 2021

S52
Ve dnech 18. až 21. 5. 2021 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin
budou vlaky linky S52/ 14506,14508,14505,14507 v úseku Čejč –
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle
výlukového jízdního řádu linky xS52.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“
Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín,
žel. st.“

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
26. - 28. 5. 2021
S52
Ve dnech 26., 27 a 28. 5. 2021 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin
budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě nahrazeny
autobusy náhradní dopravy - linka xS52.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy 26.5. 2021:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice, žel. st.“
(Němčičky) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Němčičky, střed“
Velké Pavlovice zastávka - v obci na zast. autobusů IDS JMK „Velké
Pavlovice, obchod. střed.“
Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice,
aut. nádr.“
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
Stanoviště náhradní autobusové dopravy 27. a 28.5. 2021:
POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční
zastávce Bořetice. Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek
551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké
Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

www.idsjmk.cz
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S52
Ve dnech 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 7:50 do 15:05 hodin budou
vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy
náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA BŘECLAV - NOVOSEDLY
24. - 25. 5. 2021
S8
V pondělí a úterý 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 8:50 hod. do
14:35 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Novosedly nahrazeny
autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního
řádu linky xS8. V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje
vedeny souběžně vlaky bez návaznosti naautobusy náhradní
dopravy.
Přeprava jízdních kol:
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 - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ a u
nádražní budovy.
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I N T E G R O VA N É N O V I N K Y

y otevřeny
Zámecké zahrad
ny
prozatím uzavře
Vnitřní prostory

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Tiskové chyby vyhrazeny

TIP NA VÝLET

2021

„poznejte Lednicko - valtický areál bez turistů“
Co je to Saleta?

Saleta je menší zděná stavba, zahradní domek či pavilonek určený k odpočinku nebo krátkodobému pobytu.

Lednicko-valtický areál je celosvětově významný krajinný celek v Jihomoravském kraji (okres
Břeclav) při hranici s Rakouskem. Je součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě - zahrnuje přírodní a kulturní
skvosty. Zámky (Lednice, Valtice), rybníky, salety a parky. Cyklisté mohou poholně jezdit po
vybraných cyklostezkách.

Letovice

Salety: Apollónův chrám, Belveder, Dianin chrám, Hraniční zámeček, Janův hrad, Kaple sv.
Huberta, Kolonáda na Rajstně, Lovecký zámeček, Maurská vodárna, Akvadukt a Minaret v
lednickém zámeckém parku, Nový dvůr, Obelisk, Rybniční zámeček, Tři Grácie, Zámeček Lány,
Zámeček Pohansko.
Spojení:
Z Brna je to snadné. Vlakem linky R13 směr Břeclav. Vystupte v Podivíně a zde přestupte na
navazující linku 555 směr Lednice. Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.
Jízdenky:
Z Brna potřebujete jízdenku na 9 zón za 71 Kč. Při Kombinaci stačí jízdenka na 7 zón za 56 Kč.
Doporučujeme výhodné jednodenní jízdenky - https://www.idsjmk.cz/a/turisti-jizdenky.html.
www.idsjmk.cz
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Boskovice
Tišnov

Blansko
Vyškov
Brno

Znojmo

Kyjov

Hodonín
Lednice
Břeclav
Mikulov
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