INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

I N T E G R O VA N É
NOVINKY

44
zdarma

2021

... informace o cestování v Jihomoravském kraji ...
Mobilní aplikace
IDS JMK Poseidon

2

Změny a výluky v dopravě

3-5

CESTOVÁNÍ S KOČÁRKEM
V RÁMCI IDS JMK

PROVOZ
BĚHEM SVÁTKU
Ve středu 17. listopadu 2021 (státní svátek)
budou linky IDS JMK jezdit podle jízdních
řádů platných pro soboty + neděle.

Městská doprava v Brně:
dejte před nástupem signál řidiči zamáváním rukou
nastupujte pouze dveřmi označenými symbolem kočárku

V Brně ma linkách 12 a 53 bude platit jízdní
řád pro soboty.

v nízkopodlažních vozidlech nastupujte pouze do nízkopodlažního prostoru
na kočárek během jízdy dohlížejte
před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace

Nákupní centra jsou otevřena.
Přejeme vám krásné prožití státního svátku.

V regionálních autobusech:
čekejte s kočárkem co nejblíže prvním dveřím
při příjezdu vozidla dejte signál řidiči zamáváním rukou

Tiskové chyby vyhrazeny

po otevření dveří si kupte jízdenku a přejděte ke druhým dveřím, řidič má právo vás odbavit
přednostně před ostatními cestujícími
přejděte ke druhým dveřím a nastupte
na kočárek během jízdy dohlížejte
před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Jízdenka
Kupujte výhodné
Ušetřete
vjednorázové
mobilu?
jízdenky IDS JMK
čas a peníze
ze svého mobilu
s aplikací
Lehce.
Stahujte:

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jízdenka
v mobilu?
Lehce.

vlak
vlak

bus

bus

POSEIDON
Ušetřete
čas a peníze
s aplikací

POSEIDON

tram

Stahujte:

Stahujte:

tram

www.idsjmk.cz/poseidon
poseidon

www.idsjmk.cz/poseidon
poseidon

www.idsjmk.cz/poseidon

PŘEHLED
NOVINEK

Doplnění přehledné úvodní stránky s agregovanými informacemi.
Možnost rychlé opakované koupě jízdenky.
Zrychlení výběru zastávky pro aktuální odjezdy.
Zpřehlednění přístupu k archivu jízdenek.
Přidání ovládání gesty v případě více jízdenek.
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VÝLUKA NA LINCE S91 STRÁŽNICE - VESELÍ N/M

VÝLUKA TRAMVAJÍ A AUTOBUSŮ V ULICI PLOTNÍ

22. - 23. 11. 2021 (08:00 -14:05)

17. 11. 2021

S91

12, 40, 48

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

VÝLUKA V LAA AN DER THAYA
23. 11. 2021 (05:00 -15:00)
Všechny spoje linky 104, které mají na své pravidelné trase zastávku
Laa an der Thaya, Stadtplatz ji budou vynechávat úterý 23. 11. 2021 od
5:00 do 15:00 hodin . Místo toho budou dočasně obsluhovat zastávku
Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která se nachází na hlavní silnici
B45 směrem k vlakovému nádraží Laa a.d. Thaya.
5 4317 4317

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x12 v trase Hlavní
nádraží – Mariánské náměstí.
• Zastávka Autobusové nádraží bude v obou směrech přeložena cca o
100 metrů ke Komárovu (k železničnímu mostu).
• Zastávka Konopná bude v obou směrech obsluhována na přilehlých
zastávkách autobusových linek.
• Zastávka Mariánské náměstí bude pro výstup obsluhována
na zastávce linky 49 směr Černovice, pro nástup na zastávce
autobusových linek směr centrum v ulici Svatopetrské.
• Ostatní zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách
zastávek linky 12.
Autobusové linky 40 a 48 pojedou ve směru do Tuřan odklonem
přes areál autobusového nádraží.
• Zastávka Autobusové nádraží bude přeložena cca o 100 metrů vpřed
(k železničnímu mostu).
Autobusová linka 40 ve směru do centra pojede v úseku Konopná
– Úzká odklonem ulicí Dornych.
• Vynechá tak zastávku Železniční.
• Zastávka Autobusové nádraží bude přeložena do ulice Zvonařka k
zastávce linek 48, 49, 63, E76, 77 a 84.
Změny zastávek:
Autobusové nádraží směr Komárov – přeložena cca o 100 metrů
vpřed (k železničnímu mostu)
Autobusové nádraží směr centrum – pro linku x12 přeložena cca o
100 metrů zpět (k železničnímu mostu), linka 40 obsluhuje zastávku
linek 48, 49, 63, E76, 77 a 84 v ulici Zvonařka
Železniční – ve směru do centra bez obsluhy linkou 40
Konopná – linka x12 obsluhuje zastávky na přilehlé komunikaci
Komárov – bez obsluhy linkou 12, linka x12 obsluhuje zastávku
Mariánské náměstí

PŘESUN ZASTÁVKY ROSICE, BRNĚNSKÁ

104

www.idsjmk.cz

Z důvodu úprav povrchu komunikace bude ve středu 17. listopadu
2021 (státní svátek) od 8:30 do 19:00 omezen provoz v ulici Plotní.
Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Technologický park –
Hlavní nádraží a dále odklonem do zastávky Masná.
• Neobslouží tak zastávky Úzká, Autobusové nádraží, Železniční,
Konopná a Komárov.

info@kordis-jmk.cz

15. - 26. 11. 2021
405
Zastávka Rosice, Brněnská pro linku 405 je přesunuta za křižovatku s
ulicí Husovou od nově již 15. 11. do 26. 11. 2021.
www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA NA LINKÁCH R8, R12 A S71

VÝLUKA ZNOJMO - GREŠLOVÉ MÝTO
26. 11. - 1. 12. 2021

22. 11. - 10. 12. 2021

S81

R8, R12, S71

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.

Od 22. 11. do 10. 12. 2021 budou probíhat výluky na linkách R8,
R12 a S71.
1. železniční trať v úseku Nezamyslice – Přerov

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.

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

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.“)

ZMĚNY ZASTÁVEK V OPATOVICÍCH
20. 11. - 15. 12. 2021
750
Od 20. 11. do 15. 12. 2021 všechny spoje linky 750 jedou v
Opatovicích po hlavní silnici bez zajížďky na náves, zastávky
přesunuty na hlavní silnici. Zastávky Vyškov, Opatovice, u mlýna
a Vyškov, Opatovice, náves jsou přemístěny na hlavní silnici.
Změna zastávek:
Vyškov, Opatovice, u mlýna - přesunuta na hlavní silnici naproti
zastávce Vyškov, Opatovice, bytovky
Vyškov, Opatovice, náves - přesunuta na hlavní silnici před azylový
dům čp. 92

ZMĚNA TRASY LINKY 104 PŘES TROSKOTOVICE
18. - 28. 11. 2021

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.
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

104
Linka 104 pojede obousměrně odklonem po místních komunikacích
Troskotovic kolem hřbitova kyvadlově pomocí světelného
signalizačního zařízení. Zastávky Troskotovice, hřbitov jsou i
nadále zrušeny bez náhrady. Zastávky Troskotovice, škola jsou i
nadále přeloženy před dům č.p. 20 v Troskotovicích.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA V ÚSEKU KUNOVICE - UHERSKÉ HRADIŠTĚ STARÉ MĚSTO U U.H.
29. 11. 2021

VÝLUKA V ÚSEKU V ÚSEKU UHERSKÉ HRADIŠTĚ –
STARÉ MĚSTO U U.H.
30. 11. 2021

S6, R56, S62

S6, R56, S62

V pondělí 29. 11. 2021 od 8:00 do 17:00 hodin budou vlaky linek
S6 a R56 končit a začínat ve stanici Kunovice. V úseku Kunovice Uherské Hradiště - Staré Město u U.H. budou nahrazeny autobusy
náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle jízdních řádů linek xR56,
xS6, xS62. V úseku Veselí n. Mor. - Staré Město u U.H. je NAD
vedena souběžně s vlaky v odchylné časové poloze, tak aby byl
zajištěn přestup v koncových stanicích.

V úterý 30. 11. 2021 od 8:00 do 17:00 hodin budou vlaky linek R56,
S6, S62 v úseku Uherské Hradiště - Staré Město u U.H. nahrazeny
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle jízdních řádů
linek xR56, xS6, xS62. V úseku Veselí n. Mor. - Staré Město u U.H.
je NAD vedena souběžně s vlaky v odchylné časové poloze, tak
aby byl zajištěn přestup v koncových stanicích. Autobusy NAD
pojedou po rozdílných trasách podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po rozdílných trasách podle
výlukového jízdního řádu.

směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Trasa A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Uherském
Hradišti.
Trasa B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných
stanicích a St.Městě u U.H.
Ostatní spoje zajišťuje z Uherského Hradiště NAD dopravce Arriva
vlaky s.r.o.

směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Trasa A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Kunovicích.
Trasa B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných
stanicích a St.Městě.
Ostatní spoje zajišťuje z Kunovic NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.
směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Trasa A –- jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici
Kunovice.
Trasa B - navazuje na přijíždějící spoje ve St.Městě a přijíždí do Veselí
n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD na přestup v Kunovicích dopravce Arriva
vlaky s.r.o.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St.
Město u Uh. Hradiště:
• Veselí nad Moravou – u nádraží na zast. autobusů IDS JMK „Veselí
nad Moravou, žel.st.“ (stanoviště 6)
• Uherský Ostroh – před staniční budovou
• Ostrožská Nová Ves – před staniční budovou
• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice škola“
• Kunovice – před staniční budovou na autobusové zastávce “Kunovice
žel.st.“
• Uherské Hradiště – před staniční budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce autobusů
„Staré Město, žel.st.“

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Trasa A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici Uherské
Hradiště.
Trasa B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí do
Veselí n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD na přestup v Uherském Hradišti
dopravce Arriva vlaky s.r.o.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není 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

eshop.idsjmk.cz
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