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Tiskové chyby vyhrazeny

2-3 Změny v dopravě Do Znojma na výstavu 6Cestování skupin
Elektronické jízdenky

4-5

PAPÍROVÉ
JÍZDENKY

V souvislosti se změnou Tarifu IDS 
JMK od 1. 3. 2023 doporučujeme 
projezdit zbývající papírové jízdenky. 

Aktuální informace budeme uveřejňovat 
v průběhu února na webu a 
v následujících infomailech.

Děkujeme za pochopení.   

papírové jízdenky
prosím projezděte

LINKY IDS JMK
JEZDÍ TAKÉ ZA HRANICE KRAJE A ČR

V rámci IDS JMK můžete cestovat také mimo území Jihomoravského kraje do ostatních 
krajů a okolních států. Pro cestu doporučujeme využívat jednodenní jízdenky nebo si 
jízdenku koupit přes mobilní aplikaci IDS JMK POSEDON.

Rakousko:
Vlaková linka S82 - vlakovou linkou S82 se ze Znojma dostanete do rakouského města Rezt. 
Vlak navazuje na autobusy ve Znojmě. 
Linka 104 - autobusovou linkou se dostanete z Brna do rakouského města Laa an der Thaya. 
Linka 816 - autobusová linka jede ze Znojma přes Vranov nad Dyjí  do rakouského Drosendorfu.
Slovensko 
Vlaková linka S91 - vlakovou linkou S91 se z Hodonína dostanete do slovenského města Myjava. 
Autobusová linka 910 - linka jede z Hodonína přes slovenská města Holíč a Skalica do 
Sudoměřic a dále do Veselí nad Moravou. 

NA PROJÍŽĎKU
DO ZNOJMA

Ve Znojmě se mají dobře
mají nové autobusy

více linek, více spojů
Pípni a jed zkusit musí.

I v zimě je Znojmo krásné
procházka v něm dodá sílu
bez turistů po náměstích
dá se projít v klidu, míru.

JIHOMORAVSKÉJIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚMUZEUM VE ZNOJMĚ

Pozvánka na aktuální výstavu
do Minoritského kláštera

„Vídeň na talíři aneb Kulinářské 
dědictví našich babiček“

                                  Mobilní  aplikaci
IDS JMK POSEIDON

stahujte zdarma
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Tiskové chyby vyhrazeny

Základní informace o cestování
velkých skupin o počtu 10 a více cestujících
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Nechcete kupovat jízdenky přes e-shop nebo 
aplikaci? Ve všech vozidlech IDS JMK – 
ve vlacích, v regionálních autobusech i 
v brněnské městské dopravě zaplatíte 
bankovní kartou!

ELEKTRONICKÉ
JÍZDENKY
PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

   JEDNORÁZOVÉ 
   JEDNODENNÍ

Na bankovní kartě:
eshop.idsjmk.cz
V appce na mobilu:
IDS JMK 
POSEIDON
                                  

Stahujte App
IDS JMK POSEIDON

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

Jste školní třída a pojedete na výlet?  Chcete mít jistotu, že se všichni vejdete do vlaku či 
autobusu? V tom případě je nutné vaši cestu nahlásit předem minimálně 10 dní dopředu.

Skupiny nahlašujte výhradně prostřednictvím formuláře na následujícím odkazu

https://skupiny.idsjmk.eu/skupiny

Malá skupina do 10 cestujících
Cestu skupin do 10 osob není nutné nahlašovat předem. Pokud vás cestuje více, je nutné 
nahlásit vaši cestu minimálně 10 dnů předem.

Cestování skupin po Brně
Přepravu velikých skupin v brněnské městské dopravě (typicky školní třída) není nutné 
hlásit. Doporučujeme se rozdělit do více menších skupin.

Jak žádost posuzujeme
Vaši žádost co nejdříve posoudíme. Pokud bude kapacita stávajících spojů dostatečná nebo 
pokud budeme mít možnost vyslat posilový autobus, emailem vám přepravu potvrdíme. Pokud 
nebude možné přepravu zajistit, rovněž vás budeme informovat. 

Připravte si prosím dopředu následující informace
Jméno a příjmení vedoucího skupiny (případně název subjektu):
Kontaktní e-mail a telefon vedoucího skupiny
Datum a čas cestování + další poznámky k cestě

Tyto informace budete vždy potřebovat při vyplnění formuláře na odkazu 
https://skupiny.idsjmk.eu/skupiny.

Změnil se plán cesty
V případě, že se Váš plán změní v den konání události, oznamte, prosím, tuto skutečnost co 
nejdříve na telefonní číslo centrálního dispečinku IDS JMK +420 5 4317 4317 volba 1.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

10INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

TARIFNÍ INFORMACETARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

MOBILNÍ APLIKACE 
IDS JMK 

Kupujte výhodné
předplatní jízdenky IDS JMK
z pohodlí domova

eshop.idsjmk.cz

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 
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Výluka na vlakové lince S91 v úseku  
Hodonín - Strážnice

27. 1. 2023 (8:00 - 14:15)

S91
V pátek 27. 1. 2023 od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky S91 
v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako linka 
xS91.
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 odbočky k nádraží
Petrov u Strážnice - směr Strážnice: na silnici I/55 pod staniční 
budovou - směr Hodonín: na silnici III/4264 za žel. přejezdem
Strážnice – u nádražní budovy

Výluka mezi Šakvicemi a Hustopečemi
28. 1. 2023 (8:00 -16:00)

S3
V sobotu 28. 1. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu 
linky xS3.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

Výluka na vlakové lince S91 v úseku  
Veselí nad Moravou - Vrbovce

1. - 2. 2. 2023 (VŽDY 7:00 - 14:00)

S91
Ve dnech 1. a 2. 2. 2023 v době vždy od 7:00 do 14:00 hodin 
budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního 
řádu jako linka xS91.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných 
trasách:
Trasa A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem 

– Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou 
zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Trasa B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – 
Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.

Upozornění:
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce je možno využít 
autobusu linky xS91 trasa B do Veselí nad Moravou a přestoupit na 
autobus linky xS91 trasa A nebo použít autobusy linky IDS
JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici 
Velká nad Veličkou.
Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 930 a 935 budou 
probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (trasa A, B)

• Blatnice pod Svatým Antonínkem (trasa A, B): směr Louka: v 
obci před křižovatkou silnic I/54 a I/71, naproti restaurace Roháč 
směr Veselí n.M.: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice 
pod Sv. Antonínkem, křiž.“

• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ 
(trasa B)

• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní 
úřad“ (trasa A)

• Lipov: na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, závod“ (trasa B) a na 
zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (trasa B)

• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad 
Veličkou“ (trasa A)

• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k 
nádraží (trasa A)

• Vrbovce: u staniční budovy (trasa A)
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Výluka na vlakové lince S8 v úseku  
Břeclav - Mikulov

1. - 21. 2. 2023 (PRACOVNÍ DNY VŽDY 7:15 - 12:55)

S8
Pouze v pracovní dny od 1. do 21. 2. 2023 od 7:15 hodin 
do 12:55 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na 
Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu linky xS8.

Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A návazná na vlak v Mikulově: Břeclav – Poštorná, kostel – 
Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta 

– Mikulov na Moravě a zpět.
Trasa B návazná na spoje v Břeclavi: Břeclav – Poštorná, kostel – 
Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta 

– Mikulov na Moravě a zpět.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
• Břeclav – u nádražní 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“ (směr Mikulov stanoviště č. 1, směr Břeclav 
stanoviště č. 2);

• 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 – v obci na zastávce autobusů IDS JMK 
„Mikulov, žel.st.“

Výluka na vlakové lince S2 v úseku  
Skalice nad Svitavou - Letovice

1., 2., 3., A 6, 2. 2023 (VŽDY 8:15 - 13:45

S2
Ve dnech 1., 2., 3. a 6. 2.2023 v době vždy od 8:15 do 13:45 hodin 
z důvodu nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 
pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve dle výlukového 
jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu. 

Dnes 26. ledna 2023 dorazila do Brna druhá dlouhá Moravia se jménem Florianka
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POZVÁNKA DO ZNOJMA POZVÁNKA DO ZNOJMA 
NA VÝSTAVUNA VÝSTAVU

Tiskové chyby vyhrazeny

Znojmo, malebné staré město s 
křivolakými uličkami, založené na pozdně 
románském půdorysu na počátku 13. 
století, oddělené od nového města z velké 
části zachovanými městskými hradbami, 
je chráněno jako městská památková 
rezervace. 

Velmi významné je znojemské podzemí 
z 13. – 17. století, vzniklo propojením 
několikapatrových bývalých sklepů 
měšťanských domů. Podzemí je zpřístupněno 
a délkou 30 km patří k nejdelším v ČR. Po 
prohlídce města můžete navštivit regionální 
muzeum. 

Více o městě Znojmě a památkách města na 
https://www.znojmocity.cz.

Informmace i Znojemsnké městké dopravě: 
https://www.idsjmk.cz/a/znojmojede.html

Výstava Vídeň na Talíři
Až do 26. února tohoto roku Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě nabízí možnost 
zhlédnout ve výstavním sále v 1. patře 
minoritského kláštera výstavu „Vídeň 
na talíři aneb Kulinářské dědictví našich 
babiček“.  Výstava představí vídeňskou 
kuchyni a její vliv na tradiční vánoční 
pokrmy nejen v moravsko-rakouském 
příhraničí. Více na webu muzea - 

Doporučené spojení: O víkendu odjíždějí 
ze Zvonařky autobusy 108 např. v 7:55  
a 9:55 (expresní spoje linky 108) hodin. 
Potřebujete jízdenku na 10 zón za 78 Kč. 
Zpět ze Znojma odjíždí krátce po celé, navíc 
můžete využít expresy v 14:52 a 16:52. 

Další spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

Přejeme Vám krásný výlet.

TIP: Sleva na vstup s jízdenkou IDS JMK
Sleva na vstupné do expozic muzea 
ve výši 20 % se poskytuje následovně:

20 % s platnou jízdenkou jednorázovou 
nebo předplatní. 
Sleva se poskytuje i ze zlevněného 
vstupného pro studenty a seniory.
Pobočky muzea: Minoritský klášter, zřícenina 
Cornštejn, Znojemský hrad, Památník 
Prokopa Diviše, Rotunda sv. Kateřiny.

https://www.muzeumznojmo.cz


