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COVID-19
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

NOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY
Nové jízdní řády platné od 12. 12. 2021
budou postupně uveřejněny na webu
www.idsjmk.cz počátkem prosince.

Sledujte prosím aktuální vývoj
Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN
95 bez výdechového ventilu či obdobným prostředkem s filtrační účinností minimálně
94%. Předškolní děti nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti do 15 let musí mít alespoň
roušku.

Stejně tak bude počátkem prosince
aktualizován vyhledávač spojení na našem
webu.
Děkujeme za pochopení.

S ohledem na vývoj epidemie se ruší vybrané kulturní akce a mění se tak i termíny
plánovaných změn v dopravě.
Sledujte prosím média a aktuální vývoj.

Děkujeme vám za spolupráci.
Tiskové chyby vyhrazeny

respirátor
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VLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - ADAMOV - BLANSKO
235

využijte linku xS2B, pro cestu do Brna-Králova
Pole linku xS2K.

V Brně hl. n. budou autobusy xS2B
odjíždět z autobusového nádraží na
ul. Benešova. V Blansku budou odjíždět

ze zastávky před nádražím. Linka xS2K odjíždí
v Blansku z autobusového nádraží.

Pro cestu mezi Brnem a Adamovem

využijte v Brně od hlavního nádraží tramvaj 4
a přestupte na zastávce Obřanská - u školy na
autobus xS2A. Ve směru z Adamova do centra
Brna přestupujte na zastávce Proškovo
náměstí.

Blansko, Svitavská
(Blansko město)

S2

Blansko, žel. st.

R19

Blansko, aut.st.

(Blansko)

xS2K
233

platí podle své zónové a časové platnosti.
Jízdenky vydané pro zóny 100, 215, 225, 235
a případné další zóny směrem za Blansko lze
použít i v lince xS2B.

Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT
(OneTicket) lze využít pouze v barevných

linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách.
Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při
cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné
požádat na pokladně nebo u průvodčího
o vystavení náhradního tištěného jízdního
dokladu.

Omlouváme se za komplikace při
vašem cestování.

xS2B

xS2C

Tarifní zóna
Tariff zone

xS2C

226

Horka, točna
Horka

Adamov III, točna
Adamov III

Adamov, žel. st.

Kolonka

310

(Adamov)

215
xS2A

Pro cestu mezi Blanskem
a Brnem (zónou 100)
linkou xS2B je nutná
jízdenka na 4 zóny. Zóna
101 se nezapočítává.

Tarifní zóna
Tariff zone

101

Tišnov
Kuřim

233

S3

(Brno-Královo Pole)

Babice n/S

Babice nad
Svitavou

Bílovice n/S, náměstí

xS2K

Mendlovo nám.

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Ochoz u Brna

Tarifní zóna
Tariff zone

215

Bílovice n/S, hřbitov

Lesná, nádraží

S3

(Brno-Lesná)

6

xS2A

R9

E75

210

75

Proškovo náměstí

Pionýrská

xS2A
25

Konečného
náměstí
6
Česká

220

Bílovice n/S, Na Nivách

směr centrum

26

Kanice

Bílovice n/S, žel.st.

Štefánikova
čtvrť
25

Tarifní zóna
Tariff zone

210

Řícmanice

xS2B

Královo Pole, nádraží

Mendlovo
náměstí

225

Adamov, Obchodní dům

(Adamov zastávka)

Tarifní zóna
Tariff zone

Tarifní zóna
Tariff zone

Křtiny

157

Adamov, žel. zast.

R9

Jízdenky vydané v Tarifu IDS JMK

235

up

Slo

233

Blansko město

Vlaky dálkové dopravy Ex3 pojedou
i nadále přes Havlíčkův Brod.
Za vlaky S2 a rychlíky R19 bude
mezi Blanskem a Brnem zavedena
náhradní doprava znázorněná na
plánku. Pro cestu z Blanska do Brna hl. n.

Tarifní zóna
Tariff zone

Tarifní zóna
Tariff zone

Praha
Letovice

Vážení cestující,
od 12. 12. 2021 budou všechny
vlaky v úseku Brno - Blansko
nahrazeny náhradními autobusy.

Obřany

4

Maloměřický most

Obřanská - u školy
směr Adamov
S3

26

R9

5
5

Nám. 28.října
xS2B

Brno,Benešova
(nástupiště 7)

Hlavní nádraží
(Brno hl.n.)

Tomkovo
náměstí

4

Židenice, kasárna
25

(Brno-Židenice)

4
R9

R9

S3

26 Novolíšeňská

Stará osada

Židenice, nádraží

75
E75

210
E75

S3

Slatina, nádraží

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Slatina, závod

Legenda

Aktuální informace
o výluce naleznete na
www.idsjmk.cz/vvv

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Náhradní tramvajová doprava

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Prodloužené trasy autobusových linek

Náhradní autobusová doprava linka xS2C

Vybrané trasy dalších linek

Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Přestupní uzly

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Národní dopravce

eshop.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

DALŠÍ ZMĚNY V DOPRAVĚ
OD 12. 12. 2021

Vážení cestující,
můžete
využívat
služeb
oficiálních
kontaktních center IDS JMK. V těchto
centrech Vám rádi poskytneme informace
tykající se elektronických jízdenek a
cestování v rámci IDS JMK.

Brno - pod schody z haly HLN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Bude zahájen provoz nově vybudovaných zastávek v Ostopovicích a ve
Starém Lískovci.
Ostopovice obslouží vlaková linka S4 v intervalu 60 až 120 minut. Pro Ostopovice znamená nová
zastávka zásadní zkrácení jízdní doby do centra Brna na Hlavní nádraží. Dnes cesta trvá 25
minut s jedním přestupem. Proti tomu cesta vlakem potrvá jen 10 minut.
Zastávka Starý Lískovec je zatím rovněž v provozu v omezeném režimu. Zastavovat zde bude linka S41
v intervalu 120 minut. I ona zkrátí cestu do centra Brna. Potrvá též 10 minut. Po výstavbě přestupního
uzlu připravovaného městem Brnem význam této zastávky ještě vzroste, protože zjednoduší přístup
k FN v Bohunicích pro cestující z Kraje Vysočina a západu Jihomoravského kraje.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Obnovení provozu nočních vlaků

Bude obnoven provoz nočních vlaků z Brna odjíždějících v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.
Nově tyto vlaky pojedou nově již přibližně 5 minut po půlnoci a budou tak navazovat i na spojení linek
noční dopravy u Hlavního nádraží. Noční spojení směr Blansko a Boskovice zajistí autobus z Brna v
0:05.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Obnoví se kvůli COVIDu zrušené spojení Brna s Budapeští a Vídní. V pátky, soboty a neděle pojede z
Břeclavi spěšný vlak R13, který ve 23:11 vyčká na vlaky od Budapešti a Vídně. Do Brna přijede v čase
před půlnočním rozjezdem nočních autobusů. Naopak v pondělí ráno vyjede z Brna ve 4:10 spěšný
vlak R13, na který v Břeclavi naváže vlak směr Budapešť.

Omezení na lince S53

Změna trasy linky 340 u Doubravníku
Modernizace autobusového parku

Od začátku roku 2021 bylo v souvislosti s novými
smlouvami v kraji do provozu nasazeno 153 nových
autobusů v jednotném krajském nátěru (z přibližně 700
provozovaných vozidel), které přinesly cestujícím výrazně
vyšší komfort. Je v nich nasazena silnější klimatizace,
zdvojená okna umožňující rychlejší vytopení a vychlazení,
více prostoru pro kočárky a vozíčkáře. Od 12.12.2021 dojde
k v návaznosti na ukončená výběrová řízení k nasazení
dalších 20 nových autobusů v okolí Pálavy.

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

07:00 - 16:30
07:00 - 14:30
07:00 - 16:30
07:00 - 14:30
07:00 - 14:30
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Břeclav - vlakové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:45 - 18:15
08:45 - 16:15
08:45 - 18:15
08:45 - 16:15
08:45 - 16:15
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Boskovice - autobusové nádraží

Další podrobnosti uveřejníme postupně na webu www.idsjmk.cz
www.idsjmk.cz

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Znojmo - ZDS Psota (Rudoleckého 28)

Obnovení provozu mezinárodních vlaků

Autobusová linka 340 pojede nově do Maňové. Linka nebude v provozu mezi Doubravníkem a
Nedvědicí

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Vyškov - autobusové nádraží

Lepší využití obou nových zastávek bude možné až po dokončení stavby Elektrizace Brno – Zastávka,
předpoklad od r. 2024. Plné využití nových zastávek bude možné až po modernizaci uzlu Brno a
odstranění jednokolejného hrdla Brno hl.n. – Brno Hor. Heršpice.

Vlaková linka S53, která spojuje Břeclav s Lanžhotem a pokračuje směr Kúty bude z důvodu omezené
kapacity tratě zrušená. Na Slovensku probíhá rekonstrukce tratě. Mezi Břeclaví a Lanžhotem zajistí
dopravu autobusová linka 572. Spojení s Kúty zajistí mezinárodní vlaky.

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

www.fb.com/idsjmk.cz

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
eshop.idsjmk.cz

08:30 - 15:00
10:30 - 17:00
08:30 - 15:00
10:30 - 17:00
10:30 - 17:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed
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VÝLUKA NA LINKÁCH 432, 811, 813

VÝLUKA ZNOJMO - GREŠLOVÉ MÝTO

27. 11. - 11. 12. 2021

26. 11. - 1. 12. 2021

432, 811, 813

S81
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.
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.
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.“)

PŘESUN ZASTÁVKY VRANOVICE, ŠKOLA
28. 11. 2021
165
Linka 165 pojede směrem k železniční stanici ve Vranovicích
odklonem po ulici Hlavní a Nádražní. Zastávka „Vranovice, škola“
- pouze směrem k železniční stanici bude přeložena 28. 11. 2021 od
9:00 do 18:00.
Změna zastávek:
Zastávka „Vranovice, škola“ - pouze ve směru k železniční stanici ve
Vranovicích bude přeložena na ulici Školní před budovu Obecního úřadu.

PŘESUN ZASTÁVKY LANŽHOT, AUT. NÁDR.
28. 11. 2021 (9-18)
572
Linka 572 nepojede po místních komunikacích u autobusového
nádraží, ale obousměrně odklonem po silnici II/425 - II/424 (ulice
Masarykova - Kostická) s přesunutými zastávkami „Lanžhot, aut.
nádr.“. Linka 572 bude mít přeloženu zastávku „Lanžhot, aut.
nádr.“ do ulice Kostické k požární zbrojnici - stan. 1, 2.

Od 27. 11. 2021 do 21. 12. 2021 bude z důvodu stavebních prací
upraven provoz na linkách 432, 811 a 813.
Linka 432: pojede mezi zastávkami Hostěradice, nám. a Vítonice
odklonem po obousměrné objízdné trase: Hostěradice - sil. II/400 - sil.
II/397 - sil. III/3971 - Oleksovice - sil. III/41311 - Vítonice a dále po své
pravidelné trase směr Znojmo. Při cestě směr Ivančice jede po stejné
trase v opačném sledu.
Linka 811: pouze časový posun spojů 101 a 102 z oběhových důvodů
provázaných s linkou 432 a výlukou Vítonice, uzavírka mostu.
Linka 813: pouze časový posun spoje 222 z oběhových důvodů
provázaných s linkou 432 a výlukou Vítonice, uzavírka mostu.
Změna zastávek:
zastávka Vítonice - označník na silnici II/413 ve směru od Hostěradic
na Znojmo bez obsluhy linkou 432, místo něj se obsluhuje označník
na vedlejší silnici III/41311 ve směru Znojmo.

ZMĚNY NA LINCE 572 PŘES KOSTICE
OD 26. (10:00) - DO 27. 11. (10:00) 2021
572

o
n
e
š
u

Pouze spoje jedoucí z Břeclavi do Kostic a zpět mimo Lanžhot
pojedou odklonem přes Lanžhot. Neobslouží tak zastávky
„Kostice, Břeclavská“ a „Kostice, kaplička“. Náhradou zastaví v
obou směrech na zastávce „Kostice, ObÚ“. Po trase ze zastávky
„Kostice, váha“ až „Kostice, ObÚ“ a stejně tak v opačném směru
nebudou tyto spoje obsluhovat žádné zastávky po trase.

Zr

Změna zastávek:
Zastávky „Kostice, Břeclavská“ a „Kostice, kaplička“ budou
bez obsluhy. Za obě zastávky bude sloužit jako náhradní zastávka
„Kostice, ObÚ“.

VÝLUKA KETKOVICE
29. - 30. 11. 2021
430
Linka 430 pojede v obci Ketkovice odklonem po místních
komunikacích a obslouží přesunuté zastávky na začátku a na
konci odklonové trasy od 30. 11. do 1. 12. 2021.
Změna zastávek:
Ketkovice je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice
II/393 a MK vedoucí k ZŠ.
Ketkovice, kovárna je přesunuta na začátek objízdné trasy ke
křižovatce silnice II/393 a MK vedoucí kolem MŠ.

Změna zastávek:
zastávka „Lanžhot, aut. nádr.“ přesunuta do ulice Kostické k požární
zbrojnici - stan. 1, 2.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317
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VÝLUKA TRAMVAJÍ PŘES MENDLOVO NÁMĚSTÍ
27. - 28. 11. 2021

29. - 30. 11. 2021

5, 6

404

Z důvodu výměny kolejových objektů bude v sobotu 27. listopadu
2021 od 7:45 do 18:00 a v neděli 28. listopadu 2021 od 7:45 do 14:00
omezen provoz tramvají na Mendlově náměstí.
Linky 5 a 6 ve směru do Štefánikovy čtvrti / do Králova Pole
pojedou v úseku Poříčí – Moravské náměstí odklonem ulicemi
Hybešovou, Nádražní, Benešovou a Rooseveltovou. Vynechají
tak zastávky Mendlovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny, Šilingrovo
náměstí a Česká. Na odklonové trase obslouží zastávky Václavská,
Hybešova, Nové sady, Hlavní nádraží (2. kolej) a Malinovského
náměstí.
Náhradní dopravu zajistí jednosměrná autobusová linka x6
v trase Poříčí – Mendlovo náměstí – Nemocnice u svaté Anny –
Šilingrovo náměstí – Česká – Moravské náměstí.
Zastávka Poříčí bude obsluhována v ulici Poříčí na přeložené zastávce
linky 84 před Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Zastávka
Mendlovo náměstí bude obsluhována v ulici Veletržní. Ostatní
zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách zastávek linky
5.
Linky 5 a 6 ve směru k Ústřednímu hřbitovu / do Starého Lískovce
pojedou po svých trasách ulicí Pekařskou a na Mendlově náměstí
objedou místo prací přes tramvajovou smyčku. Zastávka Mendlovo
náměstí bude proto přeložena do smyčky tramvají.

OMEZENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ PŘES NÁMĚSTÍ
SVOBODY
26. 11. - 23. 12. 2021
4, 9
Z důvodu konání vánočních trhů bude od pátku 26. listopadu
2021 do čtvrtka 23. prosince 2021 vyloučen provoz tramvají přes
náměstí Svobody:
• v pracovních dnech vždy od 16:00 do 21:00
• v nepracovních dnech vždy od 11:00 do 21:00
Tramvajová linka 4 pojede v úseku Komenského náměstí – Hlavní
nádraží obousměrným odklonem ulicí Husovou. Vynechá tak zastávky
Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
Tramvajová linka 9 pojede v úseku Moravské náměstí – Hlavní
nádraží obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou. Vynechá tak
zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh. Na odklonové trase
zastaví na zastávce Malinovského náměstí. Zastávka Hlavní nádraží
bude přeložena na 5./6. kolej (zastávky pod hotelem Grand).

www.idsjmk.cz
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Zastávka Střelice, rozcestí Radostice není od 29. do 30. 11. 2021
obsluhována. Využijte prosím zastávku Střelice, ústav sociální péče.

VÝLUKA NA LINCE S21 SKALICE N/S - BOSKOVICE
1. - 2. 12. 2021
S21
Ve dnech 1. a 2. 12 2021 v době vždy od 8:30 do 14:15 hodin budou
vlaky na lince S21 budou v úseku Skalice nad Svitavou - Boskovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového
jízdního řádu jako linka xS21.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů
IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)

VÝLUKA NA LINCE S2 KŘENOVICE - SOKOLNICETELNICE
2., 6. - 9. 12. 2021
S2
Vlaky linky S2 budou v úseku Křenovice hor. n. – Sokolnice-Telnice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS2.
Autobusy obslouží Zbýšov a Křenovice v opačném pořadí dle
výlukového jízdního řádu kvůli uzavírce silnice Zbýšov – Šaratice.
Termíny výluky:
2.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
6.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
7.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
8.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
9.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů
IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“
Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd
u Brna, Revoluční“
Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK
„Hostěrádky-Rešov“
Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Křenovice, hor. žel. st.“

www.fb.com/idsjmk.cz
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Aktuální změny

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 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 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 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.

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.

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
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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
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TIP NA VÁNOCE
PRO JEŽÍŠKA

Tip na zajímavý vánoční dárek z oblasti dopravy: Kronika železnic českých zemí
Na pultech kamenných knihkupectví i v nabídce těch internetových je nyní kniha, která pojednává o historii českých železnic
i nejkrásnějších tratích. Pro ty, kteří mají železnici rádi, může posloužit jako vhodný dárek pod stromeček. Autor čtenářům
nabízí množství informací z doby, kdy se v Česku stavěly první železné dráhy až po současnost, kdy se na stále více tratí
dostávají noví dopravci. A jako první také zhruba 40 tratí, které umí krásou svého okolí zaujmout nejen železniční nadšence.
V knize je také 300 často unikátních historických i současných fotografií, většinu z nich uvidí čtenáři pravděpodobně poprvé.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

7

