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Znojemské 
historické 
vinobraní

přehled spojení 

strana 6 a 7.

Zveme vás na den oTevřenÝch dveřÍ 
cenTráLnÍho dispeČinkU ids jmk

středa 18. 9. 2019 / 15:30 hodin
čtvrtek 19. 9. 2019/ 15:30 hodin

Každý třetí zářijový týden se koná Evropský týden mobility. Jeho cílem 
je prezentovat zábavnou formou různé druhy ekologické dopravy. 
Letos bude zaměřen na téma BeZpeČně pěšky i na koLe. Do projektu 
se každoročně zapojuje i KORDIS JMK.
ve středu 18. 9. a čtvrtek 19. 9. od 15:30 můžete zajít na prohlídku 
centrálního dispečinku v našem sídle v Brně na nových sadech 30. 
sraz je před budovou.
Těšíme se na Vás.
Více informací o akcích v rámci ETM 2019 najdete na webu 
www.brno.cz/etm.
V neděli 22. 9. můžete navštívit stánek IDS JMK v Rosicích.

Tiskové chyby vyhrazenysTrana 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Integrované novInky

sLevovÝ
program

Partnerem slevového programu IDS JMK 
je společnost penzion relax (vranov nad 
dyjí, která cestujícím s jízdenkou IDS JMK 
poskytuje slevu na půjčovní jízdních kol:

Společnost poskytuje při předložení platné 
předplatní nebo jednorázové jízdenky. 

poskytovaná sleva:
25 % - na půjčení jízdního kola.

Více o Penzion Relax a výletech po Podyjí 
na  http://www.vranovnaddyji.cz.

penzion relax vranov n/d
půjčovna kol

Znojemské hisTorické
vinoBranÍ - 13. - 15. 9. 2019 
Od pátku do neděle se ve Znojmě koná tradiční Znojemské 
historické vinobraní. Společnost KORDIS JMK, Jihomoravský 
kraj a dopravci zajistili posílení dopravy na tuto významnou 
kulturní událost.
Posílena bude regionální autobusová linka 108 Brno - Znojmo 
a zpět. Posíleny budou také další autobusové linky na 
Znojemsku z okolních obcí.
Kompletní přehled naleznete na webu www.idsjmk.cz a 
v infomailu na straně 6 a 7.   
Pro vyhledání spojení můžete také využít vyhledávač spojení 
na www.idsjmk.cz.

Tip na vÍkend

https://www.kunstat-mesto.cz/hrncirsky-jarmark-1/program-2019/
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od 17. 9. 2019 od 7:20 hodin do 26. 9. 2019 do 14:00 hodin budou vlaky na lince s41 a s42 v úseku 
rakšice – miroslav - hrušovany n. jev. nahrazeny autobusy náhradní dopravy. platí výlukový jízdní řád 
na linkách s41 a s42.
přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice - v obci na křižovatce u restaurace „U Cóla“
miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí“
dolenice - na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany - na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, pošta“
pravice - na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
hrušovany nad jevišovkou-šanov - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.

ŽeLeZniČnÍ vÝLUka 
rakšice - hrUšovany 
nad jevišovkoU

17. 09. - 26. 09. 2019
S41, S42

od 17. 9. 2019 od 8:25 hodin nepřetržitě do 26. 9. 2019 do 14:25 hodin budou vlaky na lince s21 nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy v úseku Boskovice - velké opatovice.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Boskovice – před staniční budovou (dole na komunikaci)
Knínice u Boskovic – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Knínice, U Nádraží“)
Šebetov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Šebetov“
Cetkovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel. st.“
Velké Opatovice – u nádražní budovy

ŽeLeZniČnÍ vÝLUka 
Boskovice - veLké 
opaTovice

17. 09. - 26. 09. 2019
S21

od 19. 9. 2019 od 7:20 hodin nepřetržitě do 30. 9. 2019 do 14:20 hodin budou všechny vlaky linky s81 v 
úseku grešlové mýto - moravské Budějovice nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.
přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlovo Mýto – před výpravní budovou
Blížkovice – na veřejné komunikaci u železniční zastávky
Vesce – v obci, autobusovázastávka Moravské Budějovice, Vesce
Moravské Budějovice – před výpravní budovou

ŽeLeZniČnÍ vÝLUka 
grešLové mÝTo - 
moravské BUdějovice

19. 09. - 30. 09. 2019
S81

od pondělí 16. 9. do 31. 10. 2019 budou ve vyškově autobusy odjíždět z přesunutých nástupišť.

plánek uzlu vyškov ke stažení - https://www.idsjmk.cz/mapa/Uzel-vyskov.pdf.
Změna násTUpišť na 
aUToBUsovém nádraŽÍ 
ve vyškově

16. 09. - 31. 10. 2019

v sobotu 14.9. 2019 od 8:10 do 18:00 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a vranovicemi.
vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky s3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.
vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. vranovice budou výchozí z žst. modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912, 4914, 4916 V Modřicích 
není umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku Hrušovany 
u Brna – Brno hl.n. nahrazeny.
Náhradní autobusová doprava jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu. Cestující mezi zastávkou 
Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek 
jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru 
Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru n/S vlaků R9/984, 
982, 980, 978, 976, 972 a budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514 v Rajhradě a 
521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.

vÝLUka na Lince s3 
Brno - vranovice

14. 09. 2019
S3

Tiskové chyby vyhrazeny
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Z důvodu omezení dopravní kapacity v úseku Brno-Židenice - Brno-královo pole budou po dobu výluky 
v neděli 22. 9. 2019 od 8:25 do 15:45 hodin vybrané vlaky linky s33 v úseku Brno-královo pole - Brno-
Židenice - Brno hl.n. odřeknuty bez náhrady.
odřeknuty bez náhrady.:
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:
14102, 14106, 14110, 14114, 14116, 14144, 14146
Brno-Královo Pole – Brno hl. n. nejedou vlaky linky S33:
14103, 14107, 14111, 14113, 14117, 14119, 14147

neděLnÍ omeZenÍ na 
Lince s33

 22. 9.  2019
S33

od středy 18. 9. 2019 do soboty 14. 12. 2019 bude upraven provoz linky 411. U linek 163, 312 a 401 se 
mění pouze návaznosti.
spoje linky 411 pravidelně jedoucí z velké Bíteše přes přibyslavice do svatoslavi (resp. do deblína) 
budou vedeny v úseku mezi zastávkami velká Bíteš, nám. a přibyslavice, obÚ obousměrným odklonem 
po silnici ii/379 ve směru křoví a pánov (mimo tyto obce) a dále po silnici iii/3798 přes svatoslav a 
radoškov do přibyslavic, kde se otočí v křižovatce ulic radoškovská × Zahrádky (u vjezdu do obce 
přibyslavice od svatoslavi) a zastaví na provizorní zastávce přibyslavice, obÚ nacházející se v blízkosti 
této křižovatky. dále pokračují přes svatoslav do deblína po své trase.
vybrané spoje budou ukončeny / výchozí již v zastávce přibyslavice, obÚ (příp. přibyslavice, radoškov).
nový spoj č. 76 pojede z velké Bíteše, nám. po silnici ii/379 přímo do deblína (mimo křoví, pánov a 
svatoslav).
U ostatních spojů se nemění trasa linky, dochází však ke změně časové polohy jednotlivých spojů.
Změna zastávek:
velká Bíteš, škola (ve směru k náměstí): pro spoje linky 411 jedoucí ve směru Přibyslavice přesunuta na 
zastávku v protisměru (směr Křoví);
velká Bíteš, cihelna (v obou směrech): bez obsluhy linkou 411; obsluha zajištěna pouze linkou 401;
přibyslavice (v obou směrech): bez obsluhy linkou 411; pro linku 401 je přesunuta
přibližně o 460 metrů ve směru na Brno, u odbočky místní komunikace spojující hlavní silnici s ulicí Dlouhou;
přibyslavice, obÚ (v obou směrech): přesunuta do blízkosti křižovatky ulic Radoškovská × Zahrádky (u 
vjezdu do obce Přibyslavice od Svatoslavi).

dLoUhodoBá vÝLUka 
na Lince 411

 od 18. 9. 2019
411 (163, 312, 401)

od 17. 9. 2019 do 29. 9. 2019 bude zpraven provoz linek ids jmk v Lechovicích následovně:
Linka 108 (kromě expresních spojů): veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkou Oleksovice, rozc. 1.7 
a rozcestím Práče odklonem po obousměrné objízdné trase: nově vybudovaný obchvat Lechovic na 
silnici I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ – silnice III/41314 – obec Práče – silnice III/41313 – silnice I/53. 
Obsluhovat budou zastávku Lechovice, ObÚ na silnici II/414.
Linka 835: veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Lechovice, zámek a Lechovice, ObÚ odklonem po 
obousměrné objízdné trase: stará silnice I/53 směr Brno – nový obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice 
II/414. Obsluhovat budou zastávku Lechovice, ObÚ na silnici II/414.
Linka 836: veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkami Lechovice, ObÚ až Práče, rozc. 0.7 odklonem 
po obousměrné objízdné trase: silnice II/414 – obchvat Lechovic – stávající silnice I/53.
Linka 822 spoj 181 pojede mezi Práče, rozc. 0.7 (křižovatka silnic I/53 x III/41313) – Lechovice, ObÚ 
po objízdné trase: silnice III/41313 – Práče –silnice III/41314 – Lechovice. Pojede v daném úseku po 
pravidelné trase ostatních spojů linky 822.

Změny v LechovicÍch
 17. - 29. 9.  2019

108, 835, 836, 822

ve dnech 12., 13., 14. a 15. září bude probíhat údržba tratě v úseku skalice nad svitavou - Březová nad 
svitavou. 
Ve dnech 12. a 13. září bude 6 vlaků mezi 8. a 14. hodinou mezi Březovou a Letovicemi nahrazeno 
autobusem s úpravou jízdního řádu. Dne 14. září bude celkem 12 vlaků mezi Březovou a Letovicemi 
nahrazeno autobusem s úpravou jízdního řádu. Dne 15. září bude celkem 11 vlaků mezi Březovou a 
Skalicí nahrazeno autobusem bez změny jízdního řádu.
Upravené jízdní řády pro 12. až 14. září jsou uvedeny v jednom souboru 
https://www.idsjmk.cz/jrady/xS2.pdf?lockoutId=28259&date=12.9.2019

vÝLUka na Lince s2 
skaLice n/s - LeTovice

 12. - 15. 9.  2019
S2

v sobotu 14. 9. 2019 regionální linky 106, 655 a 660 pojedou v Žarošicích po objízdné trase. vynechají tak 
zastávky Žarošice a Žarošice, škola. náhradou za zrušené zastávky bude zřízena v obci jedna přenosná 
zastávka.
Změna zastávek: Žarošice a Žarošice, škola přesunuty na jižní okraj obce k potoku

Změny ZasTávek
v ŽarošicÍch

14. 9.  2019
106, 655, 660

Tiskové chyby vyhrazeny
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v sobotu 14. 9. 2019 od 5:30 do 20:00 bude upraven provoz linek 222 a 235 v Blansku následovně:
Linka 222 bude pojede mezi zastávkami Blansko, Poříčí/Svitavská až Blansko, Dolní Lhota ulicemi Mlýnská, 
Bezručova, Na Řadech. Uzavřeným úsekem projede dle pokynů pořadatelů.
Linka 235 bude vedena mezi zastávkami Blansko, Poříčí/Svitavská až Blansko, Dolní Lhota ulicemi Mlýnská, 
Bezručova, Na Řadech. Uzavřeným úsekem projede dle pokynů pořadatelů vyjma spoje 206. Spoj 206 
pojede po odklonové trase Blansko, Bezručova – Horní Lhota – Ráječko – Spešov – Blansko, Dolní Lhota. 
Zpoždění za odklonovou trasou bude cca 10 minut. Spoj 206 vynechá zastávku Blansko, Metra 2 čerp. st. 
a náhradou zastaví na zastávce Blansko, Bezručova.
neobsloužené zastávky: Blansko, metra 2 čerp. stanice – neobslouží spoj 206 v čase 15:31.

soBoTnÍ omeZenÍ 
dopravy v BLanskU

 14. 9.  2019
222, 235

v neděli 15. 9. 2019 od 9:00 do 18:00 hodin linky 562, 564 a 568 pojedou mezi zastávkami autobusové 
nádraží - náměstí Tgm, kostel (příp. poliklinika nebo dům kultury) obousměrně odklonem ulicemi 
stromořadní – na Zahradách – sovadinova. Zastávka jana palacha nebude obsluhována.
náhradou tyto linky obslouží zastávku „Břeclav, slovácká“.
Linky 542, 570, 572 a 574 pojedou v uvedené době obousměrně odklonem ulicemi Stromořadní – Na 
Zahradách – Sovadinova. Obslouží tak všechny zastávky po trase.
Změna zastávek: zastávka Jana Palacha bez obsluhy

neděLnÍ omeZenÍ 
dopravy v BřecLavi

 15. 9.  2019
562, 564, 568

od 16. 9. do neděle 20. 10. 2019 nebude zastávka dukelská v mikulově obsluhována. využijte prosím 
zastávku mikulov, kasárna nebo mikulov, pavlovská.ZasTávka dUkeLská 

v mikULově BeZ oBsLUhy
 16. 9. - 20. 10.  2019

od 13. 9. 2019 od 9:00 hodin do 15. 9. 2019 do 8:00 hodin budou mít linky 542, 550 a 551 přeloženu 
zastávku velké pavlovice, aut. nádr. na ulici dlouhá za kruhový objezd.
Změna zastávek: Zastávka „velké pavlovice, aut. nádr.“ přeložena na ulici dlouhá za kruhový objezd

přesUn ZasTávky veLké 
pavLovice aUT. nádr.

 13. 9. - 15. 9.  2019
542, 550, 551

od pátku 13. 9. do pátku 22. 11. 2019 budou mít linky 522 a 612 divákách přeloženu zastávku diváky, 
obÚ následovně: 
linka 522 – zastávka pro oba směry přeložena u křižovatky tří silnic pod zámkem.
linka 612 – zastávka pro směr Sokolnice přeložena na silnici II/381 cca 80 metrů od křižovatky silnic II/381 
x III/0544 ve směru na Boleradice (naproti zastávce směr Boleradice), zastávka směr Boleradice zůstává 
beze změny.

přesUn ZasTávky 
diváky, oBÚ

 13. 9. - 22. 11.  2019
522, 612

v sobotu 14. 9. 2019 od 13:30 – 15:30 hodin bude omezen provoz ve strážnici mezi skalickou a veselskou 
bránou.
Linky 910 (spoj 104) a 911 (spoj 361) pojedou mezi zastávkami Strážnice, aut. st. – Petrov ve Strážnici 
obousměrně odklonem po místních komunikacích ulicemi Za Valy – Nádražní.
Linka 931 (spoj 253) pojede k zastávce Strážnice, aut. st. obousměrně odklonem po místní komunikaci 
ulicí Nádražní.
Změna zastávek: zastávka „strážnice, skalická brána“ bez obsluhy.

omeZenÍ dopravy
ve sTráŽnici

 14. 9.  2019
522, 612

od středy 18. 9. 2019 do soboty 12. 12. 2020 bude upraven provoz linek n91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 
313 a 314 v kuřimi.
v úseku mezi zastávkami kuřim, žel. st. (resp. kuřim, zámek) a kuřim, kulturní dům pojedou obousměrným 
odklonem ulicemi otevřená, jungmannova a svatopluka Čecha a dále po své trase.
Zastávku kuřim, škola jungmannova na objízdné trase obslouží pouze spoje, pravidelně zde zastavující, 
ostatní spoje tuto zastávku projíždí.
POZOR! Na linkách N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312 a 313 platí současně provozní omezení Kuřim, 
Zahradní, které upravuje organizaci provozu těchto linek v souvislosti s uzavírkou ulice Zahradní v Kuřimi.

dLoUhodoBá Změna v 
kUřimi meZi ZasTávkami 
kUřim, ŽeL sT. a kUřim, 
kULTUrnÍ dům

od 18. 09. 2019
N91, 152, 162, 302, 310, ...

Tiskové chyby vyhrazeny
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od 17. 9. 2019 od 7:00 do 25. 9. 2019 do 19:00 hodin pojede linka 933 odklonem ulicemi Za drahou a 
velkomoravská a ve směru domanín odklonem ulicemi velkomoravská, družstevní.
Zastávku Obecní úřad obslouží v přesunuté poloze na ulici Velkomoravská (poblíž penzionu).
Změna zastávek: Moravský Písek, ObÚ přesunuta na ulici Velkomoravská cca 180 m směr Nedakonice 
(poblíž penzionu).

omeZenÍ na Lince 933
v moravském pÍskU

od 17. do 25. 9. 2019
933

v sobotu 14. září 2019 od 8:00 nepřetržitě do ukončení akce (předpoklad v 23:00) bude omezen průjezd 
slovanským náměstím v Brně.
Linky 30, 53 a 84 ve směru k semilassu odklon mezi zastávkami Záhřebská – Semilasso. Zastávku Skácelova 
obslouží v přeložené poloze na zastávce linky N93 do centra. Vynechají zastávku Slovanské náměstí. 
Zastávku Husitská obslouží v přeložené poloze na zastávce tramvaje z centra.
Linky 30, 44 a 53 ve směru na Záhřebskou odklon mezi zastávkami Semilasso – Skácelova. Vynechají 
zastávku Husitská. Zastávku Slovanské náměstí obslouží v přeložené poloze na ulici Berkově, za křižovatkou 
s ulicí Srbská.
Linka 32 obousměrný odklon mezi zastávkami Hutařova – Charvatská / Šelepova. Zastávku Charvatská 
ve směru na Českou obslouží v přeložené poloze na ulici Chodské, u křižovatky s ulicí Dobrovského. 
Vynechá zastávku Slovanské náměstí (všechny zastávky). Na odklonové trase obslouží v obou směrech 
zastávku Husitská (zastávky tramvaje).
Linka 67 ve směru do Jundrova odklon mezi zastávkami Charvatská – Skácelova. Vynechá zastávku 
Slovanské náměstí (obě zastávky).
Linka 67 ve směru do avionu odklon mezi zastávkami Záhřebská – Štefánikova. Zastávku Skácelova 
obslouží v přeložené poloze na zastávce linky N93 do centra. Vynechá zastávku Slovanské náměstí. 
Zastávku Charvatská obslouží v přeložené poloze na ulici Chodské, u křižovatky s ulicí Dobrovského.
Změny zastávek:
slovanské náměstí (všechny zastávky) nelze obsloužit! Pouze ve směru na Skácelovu lze využít přeloženou 
zastávku na ulici Berkově, u křižovatky s ulicí Srbská.
husitská (na ulici Husitská) nelze obsloužit!
skácelova (na ulici Skácelova) nelze obsloužit! Linky, které zde běžně zastavují, obslouží zastávku linky 
N93 do centra.
charvatská (směr Česká / avion) bude přeložena vpřed na ulici Chodská, ke křižovatce s ulicí 
Dobrovského.

Brno: sLovanské 
náměsTÍ omeZenÍ 
provoZU

14. 9. 2019

od 6:00 v sobotu 14. září 2019 nepřetržitě do 16:30 v neděli 15. září 2019 bude probíhat výluka v ulicí 
křenové v Brně.
Linka 8 rozdělena na dva provozní úseky Starý Lískovec, smyčka – Masná a Geislerova – Mifkova.
Linka 10 v provozu pouze v úseku Geislerova – Stránská skála-smyčka. Na lince nebude po celý víkend 
zajištěn provoz retro tramvaje.
Linka 12 v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží (přeložené zastávky) a odklon na 
Malinovského náměstí. Na Hlavním nádraží obslouží zastávky na 1. a 2. koleji.
náhradní dopravu mezi zastávkami hlavní nádraží – masná – geislerova – juliánov zajistí mimořádná 
autobusová linka X po trase a zastávkách linky 12. Zastávku Masná z centra obslouží v přeložené poloze 
na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion). Pro přestup mezi tramvajemi a autobusem náhradní 
dopravy využijte zastávky Geislerova a Hlavní nádraží.
Linky 31, 33, 49, e76, n89, n96, n98 a n99 obslouží zastávku Masná z centra v jednotné přeložené poloze 
na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion).
Linka 64 ve směru na Červený písek vynechá zastávku Masná, náhradou obslouží zastávku Tržní (zastávka 
linky 49 směr Hlavní nádraží).

Změny zastávek:
Zastávka Masná ve směru z centra bude pro autobusové a trolejbusové linky přeložena na ulici Masnou 
(na zastávku linky 67 směr Avion) a bude bez obsluhy linkou 64.

Brno: vÝLUka v ULici 
křenové

14. a 15. 9. 2019
8, 10, 12, 31, 33, 49, E76, ...

Tiskové chyby vyhrazeny



Kategorie
cestujícího

bez předplatní 
jízdenky pro 

zóny 100+101

 s předplatní 
jízdenkou pro 
zóny 100+101

počet cena počet cena

dospělý 10 zón 78 Kč 8 zón 63 Kč

cestující 65+* 10 zón 19 Kč 8 zón 15 Kč

student do 26* 10 zón 19 Kč 8 zón 15 Kč

ve všech spojích ids jmk bude platit 
Tarif ids jmk.
jednodenní jízdenky ids jmk
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších 
oblastí kraje do Znojma doporučujeme 
využít jednodenní jízdenku ids jmk (za 
190 kč, pokud pojedete přes Brno a 
nemáte pro Brno předplatní jízdenku, 
nebo za 150 kč, pokud pojedete mimo 
Brno). Platí jak pro cestu tam, tak pro 
cestu zpět.

24 h
jednodenní jízdenka 
mimobrněnská -150 kč.
jednodenní jízdenka 
celosíťová -190 kč.
jednodenní jízdenka 
podyjí -100 kč.

jednodenní jízdenka základní
v nepracovní dny (so+ne+sv.)

platí až pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.

přehLed spojenÍ

ve dnech 13. – 15. 9. 2019 proběhne ve Znojmě tradiční Znojemské historické 
vinobraní. Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení 
vybraných linek v oblasti.

Linka 108 Brno-Znojmo
v pátek 13. 9. 2019 nad rámec jízdního řádu jsou zavedeny posilové expresní 
spoje z Brna  do Znojma v časech 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 17:25, 18:25, 19:25 
a 20:25.
v čase od 12:25 do 19:25 je tak zajištěno spojení Brno - Znojmo každých 30 minut 
expresními spoji.

v sobotu 14. 9. 2019 nad rámec jízdního řádu jsou zavedeny posilové expresní 
spoje z Brna  do Znojma  v časech 8:55, 9:25, 10:55, 11:25, 12:25,  12:55a  13:25.

včase od 7:55  do  13:55  je  tak  zajištěno  spojení  Brno –Znojmo  každých  
30  minut expresními spoji.  Nad rámec jízdního řádu je zaveden posilový spoj ze  
Znojma  do  Brna  včase 21:12. 

navíc  může  vpřípadě  potřeby  dojít  koperativní  posile  vybraných  spojů  ve 
směru zBrna do Znojma v časech cca 8:00 –15:30 a ve směru ze Znojma do Brna 
v časech cca 15:00 až 23:15.

v neděli 15. 9. 2019 spoje budou vedeny dle platných jízdních řádů smožností 
řazení operativních posil vdobě od 9:00 do 20:00ve směru ze Znojma do Brna.

Linky 432, 443, 445, 810 až 822, 830

v pátek 13. 9. 2019 a v sobotu 14. 9. 2019 jsou zařazeny posilové spoje a spoje nad 
rámec jízdních řádů dle tabulky na následující straně v pátek s odjezdy ze Znojma 
po 23:40 a v sobotu o spoje s odjezdy ze Znojma okolo 23. hodin.

Upozornění na změny zastávek - linky 815, 816, 817, 818, 819, 820
od 13. 9. 2019 od 9:00 hod. do 14. 9. 2019 do 24:00 hodin bude upraven provoz linek 
ids jmk ve Znojmě:

• ulice  Pražská  od  křižovatky  s ulicí  Legionářskou  po  křižovatku  s ulicí Přímětickou 
ve směru do centra Znojma

• ulice  Vídeňská  od  křižovatky  s ulicí  Brněnskou  po  křižovatku  s ulicí Průmyslovou 
ve směru do centra Znojma

Linky 815 a 816 pojedou mezi zastávkami Znojmo, Pražská, sídliště a Znojmo, nám. 
Svobody  lázně  ve  směru  do  centra  Znojma  odklonem  ulicemi  Legionářská  a 
Přímětická. Neobslouží zastávku Znojmo, Pražská Policie ČR ve směru centrum.

Linka 817 je vedena po své standardní trase bez omezení.

Linky 818, 819 a 820 pojedou mezi zastávkami Znojmo, Dukelská u mostu a Znojmo, 
aut.  nádr.  ve  směru  do  centra  Znojma  odklonem  ulicemi  Brněnská,  Družstevní, 
Kotkova a Průmyslová. Vynechají tak zastávku Znojmo, Vídeňská u školy. Náhradou 
zastaví na dočasně přeložené zastávce na ulici Kotkova.

jÍZdenky

jednorázové jízdenky
Pro cestu lze využívat také klasické 
jednorázové jízdenky IDS JMK, které 
koupíte přímo u řidiče v regionálních 
autobusech nebo na vlakových 
nádražích.
ceny jízdenek Brno - Znojmo při cestě 
autobusovou linkou 108

* Ceny uvedené v tabulce platí při nevyužití městských 
linek 1 - 99 po Brně. Slevu je třeba doložit dle Tarifu IDS JMK.

přejeme vám šťastnou cestu
a krásné zážitky v 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

MobIlní aplIkace
IDS JMk poSeIDon

app store
avaiLaBLe on The                 

google 
android                  

Jízdenky IDS JMK
pro Brno i region

spojenÍ aUToBUsy a vLaky
Znojemské vinoBranÍ 2019
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spojenÍ aUToBUsy a vLaky
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

DOPRAVA NA ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ 
Linka  Směr  Odjezd z  Pátek Sobota

13. 9. 2019  14. 9. 2019

S8 
Břeclav ‐ Valtice ‐ Mikulov ‐ Hrušovany nad Jev. ‐ Znojmo Břeclav 15:40, 16:46, 17:40, 19:40  9:40, 11:40, 13:40
Znojmo – Hrušovany nad Jev. (– Mikulov – Valtice – Břeclav) Znojmo 21:00, 23:00  ‐ jen do Hruš. n. Jev.  19:00, 21:00, 23:06

S81 
Moravské Budějovice ‐ Znojmo  M. Budějovice 14:57, 16:04, 17:04, 18:04  8:04, 10:04, 12:04, 14:04
Znojmo – Moravské Budějovice  Znojmo 21:02, 23:01 18:59, 23:01

S82 
Šatov ‐ Znojmo  Šatov 16:23, 18:23 9:23, 12:23, 14:23
Znojmo ‐ Šatov  Znojmo 18:55, 19:50, 22:55 18:55, 22:55

108 

Brno ‐ Pohořelice ‐ Miroslav ‐ Lechovice ‐ Znojmo  Brno  od 12:25 do 19:25 po 30 min.  od 7:55 do 13:55 po 30 min. 

Znojmo – Lechovice – Miroslav – Pohořelice ‐  Brno  Znojmo  19:12, 20:12, 21:12, 23:12  16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 
21:12, 23:12. 

432 
Moravský Krumlov ‐ Hostěradice ‐ Znojmo  M. Krumlov 17:00, 18:00, 19:00 10:00, 12:00

Znojmo ‐ Hostěradice ‐ Moravský Krumlov  Znojmo  18:56, 22:26 jen Hostěradice, 23:37 
linkou 810 do Miroslavi a 445 do M. Kruml. 

16:56, 18:56, 23:02 

810  Miroslav  ‐ Hostěradice – Oleksovice ‐ Znojmo  Miroslav 17:26 – odj. z Hostěradic  12:18 linkou 158 s přest. v Hostěrad.
Znojmo ‐ Oleksovice ‐ Hostěradice ‐Miroslav  Znojmo 22:37, 22:37 z Miroslavi po 445 do MKr.  17:37, 19:37,23:07

811  Višňové – Horní Dunajovice – Žerotice – Únanov – Znojmo Višňové 15:03, 16:03, 17:13 12:10, 16:00
Znojmo – Únanov – Žerotice – Horní Dunajovice – Višňové Znojmo 18:58, 22:38, 23:58 22:40 – jen po Únanov, 23:15

812 
Tavíkovice – Běhařovice – Plaveč – Znojmo  Tavíkovice 16:45 12:45, 16:45

Znojmo – Plaveč – Běhařovice – Tavíkovice   Znojmo  18:21, 22:41, 23:41 z Tavíkovic jako 
linka 443 do Horních Kounic 

16:21, 23:01 z Tavíkovic jako 443 
do Horních Kounic 

813 
Hostim – Jevišovice – Plaveč ‐ Znojmo  Hostim 13:58, 15:58, 17:58 9:58, 11:58, 15:50
Znojmo ‐ Plaveč ‐ Jevišovice ‐ Hostim Znojmo 18:52, 23:58 18:52

814 
Slatina – Jevišovice ‐ Znojmo  Slatina 16:04, 18:04 14:04, 18:04
Znojmo ‐ Jevišovice ‐ Slatina  Znojmo 19:02, 22:38, 23:52 22:40‐jen po Hlub.Maš., 23:20

815 
Blanné – Pavlice – Žerůtky ‐ Znojmo Blanné 18:13 11:53, 15:53
Znojmo ‐ Kravsko ‐ Žerůtky ‐ Pavlice – (Blanné/Blížkovice) Znojmo 22:45, 23:45 19:00

816 
Vratěnín  ‐ Lančov ‐ Vranov nad Dyjí  ‐ Znojmo 

Vratěnín 15:24, 17:27 11:27, 15:27
Vranov n.D. 16:15, 17:15, 18:15, 20:15, 21:45  10:15, 12:15, 14:15, 16:15

Znojmo ‐ Vranov nad Dyjí ‐ Lančov ‐ Vratěnín  Znojmo 21:05, 22:45 jen Vranov, 23:55  19:05, 21:05, 23:05
Znojmo – Lesná a dále jako linka 830 do Bítova  Znojmo 22:45, 23:55 19:05, 23:05

817 
Čížov ‐ Horní Břečkov ‐ Bezkov ‐ Mašovice ‐ Znojmo  Čížov 16:12, 18:12 10:12, 14:12
Znojmo ‐ Mašovice ‐ Bezkov ‐ Horní Břečkov ‐ Čížov  Znojmo 19:00, 22:40, 23:50 19:00, 22:40‐jen Bezkov, 23:20

818 
Šatov ‐ Znojmo  Šatov 16:15, 17:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15
Znojmo ‐ Šatov  Znojmo 19:10, 22:40, 23:40 19:10, 22:40, 23:20

819 
Chvalovice ‐ Znojmo  Chvalovice 16:34, 17:34, 19:29 10:24, 12:14, 14:24

Znojmo ‐ Chvalovice  Znojmo  21:00, 22:40, 23:40, 1:40 v noci 
z pátku na sobotu jen do Chvalovic 

19:00, 21:00, 22:40 – jen po 
Vrbovec, 23:15 

820 
Jaroslavice ‐ Znojmo  Jaroslavice 16:16, 17:16, 20:46 8:16, 12:16, 14:16, 16:16
Znojmo ‐ Jaroslavice  Znojmo 19:00, 22:40, 23:50 17:00, 19:00, 23:00

821 
Velký Karlov – Dyjákovice – Tasovice ‐ Znojmo  Velký Karlov 15:18, 16:00, 17:38 8:00, 12:00, 14:00
Znojmo ‐ Tasovice ‐ Dyjákovice ‐ Velký Karlov   Znojmo 19:11, 22:41, 23:51 17:11, 23:01

822 
Hrušovany nad Jev. – Božice – Lechovice –Práče ‐ Znojmo Hruš. nad Jev. 14:42, 15:42, 16:40 8:40, 12:40
Znojmo ‐ Práče ‐ Lechovice ‐ Božice ‐ Hrušovany nad Jev. Znojmo 19:06, 22:32, 23:46 16:06, 23:02

   830  Bítov – Lesná a dále linkou 816 do Znojma  Bítov  15:53, 17:53, 19:33 vše s přestupem v 
Lesné 

9:42, 11:53 s přestupem v Lesné, 
13:53, 17:42 
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