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Pálavské vinobraní
Mikulov
Vážení cestující,
stejně jako každým rokem, i letos se v pravidelném termínu
koná od tohoto pátku do neděle v Mikulově Pálavské
vinobraní.
KORDIS JMK společně s organizátory opět připravil speciální
posilové spoje do okolních obcí i Brna.
Letos přinášíme novinku. Každý, kdo přijede s jízdenkou
IDS JMK a prokáže se jí na stáncích s prodejem reklamních
předmětů k Pálavskému vinobraní, obdrží zdarma originální
button Pálavského vinobraní.

Slevový
program

Technické muzeum
v Brně
Partnerem slevového programu IDS JMK je
Technické muzeum v Brně, ktere cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:
Sleva na vstupné do expozic muzea ve
výši 20 % se poskytuje následovně:
Hlavní expozice TMB, Brno, Purkyňova
105 poskytne slevu na vstup ve výši 20 %
ze základního vstupného při předložení
měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní
jízdenky vydané pro minimálně jednu
zónu jinou než zóna 100 nebo 101 nebo
jednodenní jízdenky IDS JMK.

Více o partnerovi
na www.technicalmuseum.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Externí expozice TMB poskytne slevu ve
výši 20 % ze základního vstupného při
předložení jednodenní, měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenky IDS JMK
v externích expozicích muzea.
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od soboty 7. září, 18:00 do neděle 8. září 23:00 dochází z důvodu opravy kolejí na Konečného náměstí
k následujícím změnám v dopravě:

výluka Brno,
konečného náměstí

Linka 3 mezi Českou a Vozovnou Komín obousměrný odklon přes Pisárky. Mezi zastávkami Česká –
Vozovna Komín nahrazena autobusem linky x3. Na České směr Bystrc obslouží zastávku na ulici Joštově.

7. - 8. 9. 2019
3, 12, 25, 26, N92, N93, N99

Linka x3 z centra pojede po trase Česká (zastávka směr ulice Veveří) – Sušilova – Smetanova – Rybkova
(přeložená zastávka) – Tábor – po trase a zastávkách linky 3 – Rosického náměstí (zastávka autobusu)
– Hlavní – Vozovna Komín. Linka x3 do centra pojede po trase Vozovna Komín (zastávka na mostě) –
Hlavní – Rosického náměstí (zastávka autobusu) – po trase a zastávkách linky 3 – Česká.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Juliánov – Česká. Mezi zastávkami Česká a Technologický park
bude nahrazena autobusem linky x12.
Linka x12 z centra po trase Česká (zastávka směr ulice Veveří) – Sušilova – Smetanova – Nerudova
(přeložená zastávka) – Klusáčkova – po trase a zastávkách linky 12 – Technologický park. Linka x12 do
centra po trase Technologický park (zastávka autobusu) – po trase a zastávkách linky 12 – Česká.
Linky 25, 26 v obou směrech vynechají zastávku Konečného náměstí, náhradou obslouží v obou směrech
zastávku Nerudova.
Linky N92, N93 a N99 z centra: vynechají zastávky Grohova a Konečného náměstí, náhradou obslouží
zastávky Sušilova a Smetanova; Zastávky Rybkova / Nerudova obslouží v přeložené poloze na ulici
Kounicově.
Zastávky Grohova a Konečného náměstí z centra nebude možné obsloužit! Využijte zastávky Sušilova a
Smetanova.
Zastávku trolejbusu Konečného náměstí v obou směrech nebude možné obsloužit! Využijte zastávku
Nerudova v běžné poloze.
Zastávky Nerudova (pro linku x12) a Rybkova (pro linku x3) z centra budou přeloženy na ulici Kounicovu,
k budově Univerzity obrany.
Pro vyhledání spojení využijte vyhledávač.
Od 8. 9. 2019 od 8:30 do 19:30 hodin budou vlaky S2/4708/4717, 4716/4725, 4720/4729, 4724/4733, 4728
v úseku Letovice – Březová nad Svitavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ostatní vlaky
jedou podle platného jízdního řádu. Od 12. do 15. září bude výluka v daném úseku pokračovat.

výluka Letovice Březová n. Svitavou

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

8., 12. až 15. 9. 2019

Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Březová nad Svitavou,
žel. st.“;

S2

Moravská Chrastová – na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“;
Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel. zast.“;
Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“
Ve dnech 5.- 6., 9. - 11. 9. 2019 vždy od 8:40 do 14:10 hodin budou všechny vlaky linky S41 nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince S41
Brno - Střelice
5-6. 9. a 9. - 11. 9. 2019
S41

Linka xS41 (zastávkový spoj nahrazující linku S41 z Brna hl.n. do Střelic) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední
hřbitov - Brno, Stará nemocnice – Střelice, obecní úřad – železniční stanice Střelice.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hlavní nádraží
– odjezd: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
– příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty)
Brno-Horní Heršpice
– autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
– autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
Střelice dolní – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, obecní úřad“
Střelice – před staniční budovou
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

nepřetržitá výluka na
linkách R11 a S4
5. - 11. 9. 2019
S4, R11

Od 5. 9. 2019 nepřetržitě do 11. 9. 2019 bude probíhat výluka na linkách R11 a S4. Všechny vlaky
budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle
výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných
linkách:
Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Rosice, Husova –
Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko, Nová–
Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na
silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R a vybraných Os vlaků (víkend) zajištěna nákladním
automobilem.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží
– odjezd: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
– příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty)
• Brno-Horní Heršpice (linka A, B)
– autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
– autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
• Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na
protějším chodníku (směr Brno)
• Střelice (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Omice (linka B) – na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic
• Tetčice (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
• Rosice u Brna (linka A, B)
– na silnici u nádražní budovy.
– (linka A) v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (linka A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna,
žel. st.“
• Náměšť nad Oslavou (linka R) – před staniční budovou
Od pondělí 9. 9. do pondělí 16. 9. 2019 linky 109 a 612 (pouze spoje jedoucí přes Borkovany) pojedou
do Borkovan vždy závlekem od silnice II/380 přes zastávku „Borkovany, Štoček“ k zastávce „Borkovany“,
kde se budou otáčet a pojedou po stejné trase zpět.

omezení obsluhy
Borkovan
9. až 16. 9. 2019

Zastávka „Borkovany, Tomášov“ bude bez obsluhy!

109, 612
Neslovice směr Rosice a Zastávka
Od 5. 9. 2019 18:00 do 9. 9. 2019 14:00 budou linky 406, 422 a 423 ve směru do Rosic a Zastávky zastavovat
na hlavní silnici před přechodem pro chodce (přibližně v místě bývalé zastávky). Zastávka Neslovice
(směr Rosice a Zastávka) bude přesunuta na hlavní silnici před přechod pro chodce.

přesuny zastávek
více linek

Velká Bíteš, náměstí
Od pátku 6. 9. 2019 od 0:00 hodin do neděle 8. 9. 2019 do 24:00 hodin a ve středu 11. 9. 2019 od 16:00
hodin do 18:00 hodin budou mít linky 163, 401, 411 a 420 přesunutou zastávku Velká Bíteš, náměstí z
Masarykova náměstí do ulice Za Potokem.
Velké Bílovice, kovárna
Od soboty 7. 9. 2019 od 12:00 hodin do úterý 10. 9. 2019 do 23:59 bude zastávka Velké Bílovice, kovárna
ve směru na Moravský Žižkov pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou, pro linku 159 ve směru
Čejkovice je v tomto směru zastávka bez obsluhy.
Brněnec, Moravská Chrastová, pošta
Od 9. 9. 2019 do 8. 11. 2019 bude přesunuta zastávka Brněnec, Moravská Chrastová, pošta pro linku 273
do prostoru před domem č.p. 120 (cca 200 m k Letovicím).
Lanžhot, autobusové nádraží
Od úterý 10. 09. do středy 18. 09. 2019 bude mít linka 572 přeloženou zastávku Lanžhot, aut. nádr.
Spoje, které pokračují z Lanžhota dále směr Kostice a Hodonín budou mít přeloženou zastávku do
ulice Kostické (k požární zbrojnici). Spoje, které končí / začínají v zastávkách Lanžhot, aut. nádr. nebo
Lanžhot,Jednota budou mít přesunutou zastávku do ulice Komenského.
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SPOJENÍ AUTOBUSY

Pálavské vinobraní 2019

Ve dnech 6. – 8. 9. 2019 proběhne v Mikulově tradiční Pálavské vinobraní.
Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení vybraných
linek v oblasti. Jedná se konkrétně o následující posílení spojů:

PŘEHLED SPOJENÍ
Pátek 6. 9. 2019
Spojení Brno – Mikulov BUS 105 , odjezdy z Brna, ÚAN Zvonařky (nást. 10) v časech
13:45, 14:45, 15:45, 16:45 a 17:45.
Spojení Aqualand Moravia (stanové městečko) – Pasohlávky – Brod nad Dyjí- Dolní
Dunajovice – Mikulov BUS 105 v časech 14:29, 15:29, 16:29, 17:29, 18:29 a 20:29.
Spojení Mikulov (zastávka u parku) – Dolní Dunajovice – Brod nad Dyjí – Pasohlávky
– Aqualand Moravia BUS 105 v časech 17:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00 a 24:00.
Pro linky 540 a 570 (spojení do obcí v okolí Pálavy) platí běžné jízdní řády s možností
operativních posil exponovaných spojů.

Sobota 7. 9. 2019
Spojení Brno – Mikulov VLAK ExPP využijte primárně přímé vlaky s odjezdem v
8:04 z Brna, dolního nádraží nebo v 9:50 z Brna, hlavního nádraží. Zpět z Mikulova
do Brna v sobotu odjíždí přímé vlaky v časech 18:53 a 24:00. Uvedené vlaky jedou
přes Břeclav a Valtice, takže je lze využít i pro spojení z/do těchto měst.
Dále je možné využít přímé busy linky 105 s odjezdem z ÚAN Zvonařka (nást. 10)
do Mikulova s odjezdy v časech 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45 a 13:45. Zpět z
Mikulova (zastávka u parku) do Brna pak pojedou busy v časech 20:23, 21:23 a
22:23. Tyto busy nebudou posilovány, využijte primárně přímé a kapacitní vlaky.
Spojení Aqualand Moravia (stanové městečko) – Pasohlávky – Brod nad Dyjí- Dolní
Dunajovice – Mikulov BUS 105 v časech 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00,
11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00 a dále po 30-ti minutách do času 20:30.
Spojení Mikulov (zastávka u parku) – Dolní Dunajovice – Brod nad Dyjí – Pasohlávky
– Aqualand Moravia BUS 105 v časech 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40 a 24:00.
Spojení Dolní Věstonice – Horní Věstonice – Perná – Bavory – Mikulov BUS 540 .
Odjezdy z Dolních Věstonic v časech 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00,
11:20, 11:50, 12:00, 12:50, 13:20, 14:20, 14:50, 15:20, 16:20, 17:20, 19:20.
Odjezdy z Mikulova (zastávka u parku) – Bavory – Perná – Horní Věstonice – Dolní
Věstonice BUS 540 v časech 20:03, 20:33, 21:03, 21:33, 22:03, 22:23, 22:43, 23:03,
23:23, 23:43 a 0:03.

JÍZDENKY
Ve všech spojích IDS JMK bude platit
Tarif IDS JMK.

Jednodenní jízdenky IDS JMK

Pro dopravu z Brna a vzdálenějších
oblastí kraje do Mikulova 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
Pálava -100 Kč.

Jednodenní jízdenka základní
v nepracovní dny (SO+NE+SV.)
platí až pro 2 dospělé + 3 dět do 15 let.

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 - Mikulov při cestě
autobusovou linkou 105

bez předplatní
s předplatní
jízdenky pro
jízdenkou pro
zóny 100+101 zóny 100+101
počet
počet
cena
cena
zón
zón

Kategorie
cestujícího

dospělý

8 zón

63 Kč

6 zón

49 Kč

Neděle 8. 9. 2019

cestující 65+*

8 zón

15 Kč

6 zón

12 Kč

V provozu jsou standartní linky IDS JMK. Spojenení hledejte na webu www.idsjmk.cz
nebo v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

student do 26*

8 zón

15 Kč

6 zón

12 Kč

Speciální doprava Mikulov - Poysdorf

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

V pátek 6. 9. jsou zajištěny speciální odjezdy linky 580 z Mikulova do rakouského
Poysdorfu BUS 580 v časech 16:55 a 20:55, z Poysdorfu do Mikulova v časech 17:40
a 21:40.

MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON

V sobotu pojedou spoje z Mikulova do Poysdorfu v 9:25, 11:25, 16:33, 18:55 a 20:55,
z Poysdorfu do Mikulova v 11:12, 14:52, 17:32, 19:40 a 21:40.

Jízdenky IDS JMK
pro Brno i region

Více o dopravě do Rakouska - TURISTBUS - https://www.idsjmk.cz/turistbus.aspx.

ANDROID

Googlevám šťastnou cestu
Přejeme
a krásné zážitky v
AVAILABLE ON THE

App Store

