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Vyjeďte si v sobotu 3. srpna 2019 na jedinečný
letní výlet do Znojma zvláštním historickým vlakem spojený
s ochutnávkou vín VOC Znojmo a možností různých výletů po
Znojmě a okolí.

P ro je kt C ORCAP
st ra n a 6

Vlak odjede z Brna v 10:00 hodin z Dolního nádraží a vrátí se kolem
20. hodiny. Vlak také zastaví v Břeclavi, Mikulově a Hrušovanech n/J.
Přesné časy odjezdů ještě zveřejníme. Ve Znojmě bude připraven
doprovodný program.
Výhodná cena za jízdu tam a zpět: předběžně 100 Kč, v ceně je
zahrnut i 3x košt vín z VOC Znojmo. Děti do 18 let platí polovinu, tedy
50 Kč.
Registrujte se na www.idsjmk.cz/zze. Těšíme se na Vás.

Peripheral Access

Výhodné jízdenky IDS JMK
pro jízdní kolo nebo elektrokolo

Slevový
program

Cestujte na jednu jízdenku městskou dopravou po Brně,
vlaky a cyklobusy

Cyklo Klub Znojmo
půjčovna kol a cykloslužby

Pro cestu budete potřebovat 2 jízdenky. Jízdenku pro sebe a pro jízdní kolo/elekrokolo. Podle
délky trasy se vyplatí využít různé varianty jízdenek IDS JMK.

Partnerem slevového programu IDS JMK je
společnost Cyklo Klub Znojmo (Cyklo Klub
Kučera Znojmo), která cestujícím s jízdenkou
IDS JMK poskytuje slevu na půjčovní jízdních
kol:

Využijte běžné jednorázové jízdenky IDS JMK nebo vaše předplatní jízdenky.
Pro
vás:

Pro
vaše
kolo:

V nepracovní dny cestujte s výhodnými jednodenními jízdenkami za 90 Kč pro Brno,
190 Kč pro všechny zóny IDS JMK nebo 150 Kč pro mimobrněnské zóny. Cestovat
můžete i na oblastní jednodenní jízdenky Pálava, Podyjí, Moravský kras, Slovácko.
V nepracovní dny jednodenní jízdenky platí pro 2 dospělé + až 3 děti do 15 let.
Pro přepravu jízdního kola využijte jednorázové jízdenky IDS JMK základní nebo
jednodenní jízdenku za 70 Kč (platí vždy pouze pro 1 jízdní kolo).

15 % - na půjčení více kol na jeden či více
dní nebo na půjčení jednoho kola na více
dní.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Poznámky:
S předplatní jízdenkou na 2 a více dní platnou pro zóny 100+101(Brno) přepravujete jízdní kolo v
těchto zónách zdarma. Držitelé předplatních jízdenek na 2 a více dnů pro zóny 100+101 při
cestě z Brna mimo Brno za přepravu jízdního kola v zónách 100+101 neplatí, kupují si jízdenky
jen pro zbývající zóny.

www

Společnost poskytuje při předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Poskytovaná sleva:
10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní
kolo na 1 den;
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od 26. 7. 2019 nepřetržitě do 31. 8. 2019 bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi.

Výluka na lince s2
brno - Křenovice

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných
linkách:
Linka xS2 A: Brno hl. n., stanoviště Uhelná – Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží (-Vyškov) a zpět.
Linka A je vedena mimo Brno-Chrlice!

26. 7. - 31. 8. 2019
S2

Linka xS2 B: Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice a zpět. Linka B je obousměrným přípojem ke spojům linky A.
Doplňující opatření k náhradní autobusové dopravě:
Autobusové linky 610, 611, 612 budou po dobu výluky současně vedeny ze ŽST Sokolnice-Telnice až do Brna
hl. n. a opačně. Pro tyto linky platí jejich jízdní řád.
Autobusové linky 509 a E63 budou po dobu výluky současně vedeny ze ŽST Brno- Chrlice do Brna hl. n. a
opačně. Pro tyto linky platí rovněž jejich jízdní řád.
Přeprava kol není povolena!
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“;
Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“;
Újezd u Brna - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd, Revoluční“;
Hostěrádky-Rešov - na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-Rešov“;
Zbýšov - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“;
Křenovice horní n. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice,“Křenovice, hor. žel. st.“
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy
Od pondělí 22. 7. do čtvrtka 31. 10. 2019 bude uzavřena komunikace mezi Hodonínem (CZ) a Holíčí (SK) z
důvodu opravy mostu.

Výluka na lince 910
Hodonín - Holíč

Mezi Hodonínem a Holíčí bude během výluky jezdit speciální vlaková linka S92. Vlak bude v provozu v
pracovní dny i během víkendů a státních svátků.

22. 7. - 31. 10. 2019

Regionální autobusová linka 910 pojede v úseku mezi zastávkami Hodonín, aut. nádr. – Skalica, rázc. k
žel. st. obousměrně odklonem bez zastavování přes Sudoměřice. Úsek Hodonín – Holíč – Skalica bude bez
obsluhy linkou 910.

910

Tarifní opatření:
Všechny jízdenky IDS JMK budou platit na speciální vlakové lince S92 mezi Hodonínem a Holíčí. Ve
vlacích linky S92 se prodávají pouze jízdenky na 2 zastávky nebo na 2 zóny.
Kde jízdenky zakoupíte?
Hodonín - na vlakové stanici - jízdenku označte na nástupišti.
Hodonín zastávka - koupíte přímo ve vlaku.
Holíč - jízdenky koupíte přímo ve vlaku za Kč i Eura.
Více na https://www.idsjmk.cz/#lock26983

Omezení v želeticích na
lince 158

Od pátku 19. 7. 2019 od 12:00 hodin do pondělí 22. 7. 2019 do 12:00 hodin nebude linka 158 obsluhovat
zastávku Želetice, Jednota.

19. - 22. 7. 2019
158

Uzavření
autobusového nádraží
v Miroslavi

V sobotu 20. 7. 2019 bude důvodu konání Meruňkobraní v Miroslavi na celý den uzavřeno autobusové
nádraží.
Linky 158, 445, 450 a 810 budou po dobu konání akce využívat místo zastávek na autobusovém nádraží
zastávku Miroslav, sklárny na ulici Brněnská.

20. 7. 2019
158, 445, 450 a 810
Tiskové chyby vyhrazeny
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Z důvodu opravy povrchu komunikace v místě autobusové zastávky je od 22. 7. 2019 do 31. 7. 2019
zrušena v obou směrech zastávka Znojmo, Přímětická rozc. k Městskému lesíku na linkách 802, 803, 804,
805, 808 a 814.

zastávka Znojmo,
přímětická rozc. k
městskému lesíku bez
obsluhy

Linka 814 bude v uvedeném termínu obsluhovat náhradou zastávku Znojmo, Přímětická Resslova.

22. - 31. 7. 2019
802, 803, 804, 805, 808, 814

změny na linkách 804,
805, 808 a 814 ve Znojmě
20. - 21. 7. 2019
804, 805, 808, 814

Od 20. 7. 2019 do 21. 7. 2019 z důvodu úplné uzavírka silnice II/361 ul. Hlavní ve Znojmě Příměticích v úseku
začínajícím před křižovatkou s ulicí Průsečná a končícím za křižovatkou s ul. Větrná bude upraven provoz
linek IDS JMK následovně:
Linka 804 pojede mezi zastávkami Nová nemocnice a Přímětice, hřbitov resp. Přímětice, sklep odklonem po
obousměrné objízdné trase po silnicích II/399 a II/408. Bude tak bez náhrady vynechávat zastávky Přímětice,
SKLOSTROJ, Přímětice, Krystal Park a Přímětice, sídliště.
Linka 805 pojede mezi zastávkami Přímětická, rozc. k Městskému lesíku a Přímětice, hřbitov resp. Přímětice,
sklep odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích II/399 a II/408. Bude tak bez náhrady vynechávat
zastávky Přímětice, SKLOSTROJ, Přímětice, Krystal Park a Přímětice, sídliště.
Linka 808 pojede mezi zastávkami Přímětická, rozc. k Městskému lesíku a Přímětice, sklep odklonem po silnicích
II/399 a II/408. Bude tak bez náhrady vynechávat zastávky Přímětice, SKLOSTROJ a Přímětice, Krystal Park.
Linka 814 pojede odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích II/399 a II/408. Bude tak bez náhrady
vynechávat zastávky Znojmo, Přímětice, SKLOSTROJ a Znojmo, Přímětice, sklep.
Přesunuté zastávky:
Přímětice, sklep směr Přímětice, SKLOSTROJ pro linky 804 a 805 je přesunuta do zastávky směr Přímětice, točna.
Přímětice, sklep pro linku 814 je přesunuta do zastávky Přímětice, točna.
Neobsluhované zastávky:
Znojmo, Přímětice, SKLOSTROJ
Znojmo, Přímětice, Krystal Park
Znojmo, Přímětice, sídliště
Z důvodu konání společenských akcí bude ve středu 24. července od 19:00 do 21:00, ve čtvrtek 25.
července od 8:00 do 10:00 a v pátek 26. července 2019 od 16:00 do 21:00 vyloučen provoz tramvají na
náměstí Svobody.

Výluka tramvají přes
náměstí svobody
v brně

Linka 4 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komenského náměstí obousměrným odklonem přes
Šilingrovo náměstí. V obou směrech vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.

24. - 26. 7. 2019

Linka 9 pouze ve směru na Lesnou mezi zastávkami Hlavní nádraží – Česká odklonem přes Šilingrovo náměstí.
Vynechá zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody. Zastávku Česká obslouží v přeložené poloze na ulici Joštově
(směr Moravské náměstí).

4, 9

Změny zastávek:
Zastávky Zelný trh (oba směry) a Náměstí Svobody (oba směry) nelze obsloužit!
Zastávka Česká pro linku 9 bude přeložena na ulici Joštovu (směr Moravské náměstí).
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí nebude od zahájení provozu denních linek ve čtvrtek 25. července
2019 do ukončení prací (předpoklad 15. srpna 2019) možná jízda veškeré dopravy ulicí Reissigovou.

Výluka v ulici
reissigově v Brně

Linka 67 ve směru do Jundrova pojede mezi zastávkami Nákupní centrum Královo Pole – Slovanské náměstí
odklonem. Zastávku Reissigova obslouží v přeložené poloze (viz dále) již mezi zastávkami Sportovní a Nákupní
centrum Královo Pole. Vynechá zastávky Štefánikova a Charvatská. Vynechá zastávku Slovanské náměstí
na ulici Charvatské (Slovanské náměstí obslouží pouze jednou, a to na náměstí). Na odklonové trase obslouží
zastávky Královo Pole, nádraží, Semilasso a Husitská (vše zastávky linky 44).

25. 7. - 15. 8. 2019
67, 81

Linka 67 ve směru do Komárova / Avion Shopping Parku pojede mezi zastávkami Slovanské náměstí –
Nákupní centrum Královo Pole odklonem. Vynechá zastávky Charvatská a Štefánikova. Zastávku Reissigova
obslouží v přeložené poloze. Na odklonové trase obslouží zastávky Husitská, Semilasso a Královo Pole, nádraží
(vše zastávky linky 84).

Změny zastávek:
Zastávku Reissigova na ulici Reissigově nebude možné obsloužit!
Zastávka pro linku 67 bude pro oba směry jízdy přeložena na ulici Cimburkovu, ke křižovatce s ulicí Sportovní.
Linka 81 obslouží zastávku Reissigova odlišným způsobem, podrobnosti viz informace k lince.
www
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Tiskové chyby vyhrazeny

Linka 81 obslouží zastávku Reissigova v obou směrech v přeložené poloze (úsek poté objede bez vynechání
zastávek). Při jízdě směr Štefánikova čtvrť obslouží zastávku Reissigova v přeložené poloze na ulici Cimburkově
společně s linkou 67. Při jízdě směr Česká obslouží zastávku Reissigova na zastávce linky 67 ve směru do centra.
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Zastávka Hodonín, u
podjezdu bez obsluhy
22. 7. -15. 9. 2019

Od pondělí 22. 7. do neděle 15. 9. 2019 bude omezena doprava v Hodoníně následovně:
Linky 556, 572, 913 pojedou v úseku mezi zastávkami Hodonín, Kapřiska – Hodonín, aut. nádr. obousměrně
odklonem přes čtvrť Bažantnice ulicemi třída Bří Čapků – Družstevní čtvrť – Úprkova.
Linky MHD Hodonín 901, 904 pojedou v úseku mezi zastávkami Hodonín, Bažantnice, penzion – Albert (resp.
Hodonín, žel. st. – Hodonín, Kapřiska) obousměrně odklonem přes čtvrť Bažantnice ulicemi třída Bří Čapků –
Družstevní čtvrť – Úprkova.

556, 572, 901, 904, 913

Zastávka „Hodonín, u podjezdu“ bude bez obsluhy.

Změna zastávek:
Zastávka Rousínov, škola ve směru do města Rousínova bez obsluhy.

22. 7. - 28. 7. 2019
731

Tiskové chyby vyhrazeny

Od pondělí 22. 7. 2019 do neděle 28. 7. 2019 linka 731/spoje 3, 17, 19, 21, 23, 63 a 81 jedou po dobu výluky
mezi zastávkami Habrovany – Rousínov, aut. st. odklonem přes Královopolské Vážany. Vynechají zastávku
Rousínov, škola. Na odklonové trase nezastavují. Ve směru z Rousínova do Habrovan jedou všechny spoje
linky 731 po své trase.

zastávka rousínov,
škola bez obsluhy
ve směru do města
rousínova

!!! Horňácké slavnosti - noční doprava z akce jinak !!!
Pro odvoz z Horňáckých slavností můžete využít noční autobusy náhradní dopravy za vlaky, které z důvodu výluky
nejedou. Autobusy náhradní dopravy odjíždějí přímo z Velké nad Veličkou (ne od vlakového nádraží) v 1:30 hodin.
Jeden autobus jede před Lipov a druhý přes Blatnicí pod Sv. Antonínkem.
Pro vyhledání spojení využijte vyhledávač na www.idsjmk.cz. Více o akci na https://www.obecvelka.cz
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Poznamenejte si

Největší
vinařské akce
na jižní moravě

září a
říjen
6. - 9. září
72. ročník Pálavského vinobraní
Mikulov
13. - 15. září
Znojemské historické vinobraní
Znojmo
4. - 5. října
Valtické vinobraní
Valtice
3. - 5. října
Burčákové slavnosti
Hustopeče
12. října
Burčákový pochod
& Burčákové Šidleny
Mutěnice a Milotice

za vínem a zážitky
s ids jmk

Přehled akcí a zajímavostí:
www.jizni-morava.cz
www.vinozmoravy.cz

Využijte celosíťovou jednodenní jízdenku
IDS JMK na 24 hodin jen za 190 Kč.

24 H

Platí v celém Jihomoravském kraji ve vlacích, autobusech nebo
městských dopravách v Brně a dalších městech.

Hustopeče

V nepracovní dny platí až pro 5 osob, z toho maximálně dvě nad 15 let.
V prodeji na vlakových nádražích v Jihomoravském kraji.
Znojmo

Mikulov
Valtice

Mutěnice
Milotice

www.idsjmk.cz
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Propojujeme Evropu

CORCAP

Společnost

KORDIS

JMK

realizuje

projekt

spolupráce

na

poli

nákladní

dopravy

a

CORCAP zaměřený na zlepšení konektivity

prostorového plánování a lepší využití stávající

mezi německými přístavy a Českou republikou,

infrastruktury povede k nastolení udržitelného

Slovenskem a Maďarskem. Projekt byl zahájen
v roce 2019 a očekává se, že bude dokončen v roce

rozvoje a učiní tak města ve střední Evropě lepším
místem pro život.

2023. Do projektu se zapojeno celkem 10 partnerů ze 4
evropských zemí (Německo, Česká republika, Slovensko
a Maďarsko). Celkový rozpočet činí 2,5 milionů euro,
z něhož 2,1 milionu bude hrazeno z programu Central
Europe.
Koridor OEM (Orient/Východo-středomořský koridor) se
v současné době potýká s nedostatečnou kapacitou,
což má za důsledek překážky pro efektivní nákladní
dopravu. Hlavní cílem projektu je učinit nákladní dopravu
v úseku Rostock-Budapešť efektivnější a ekologičtější.
Vedoucím partnerem je Saské státní ministerstvo vnitra,
které bude dohlížet na hladký průběh projektu a zajistí
naplnění stanovených cílů. KORDIS JMK bude v rámci
projektu realizovat průzkum kamionové dopravy na
území Jihomoravského kraje a České republiky.
Získané poznatky z projektu budou využity v oblasti
dopravy, logistiky a regionálního rozvoje. Zlepšení
anno 1872

BUDAPEST
Szabadkikötő

Logisztikai és Ipari Park

inštitút priestorového plánovania

www.idsjmk.cz
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