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PŘEPRAVA KOL
CYKLOBUSY IDS JMK A VE VLACÍCH

Regionální cyklobusy jsou v provozu do 
28. září 2021. Přepravovat můžete 5 kol 
na zádi cyklobusu nebo 20 kol na přívěsu 
podle typu cyklobusu.  Kola se přepravují 
do vyčerpání kapacity cyklobusu. Není 
nutná registrace.
S jízdním kolem je možné nastoupit/
vystoupit pouze na vybraných zastávkách, 
které jsou označeny symbolem jízdního 
kola - 

Přeprava jízdních kol je celoročně možná na linkách 1-99 v Brně a také v zaintegrovaných vlacích. 
Během výluk může byt přeprava kol omezena nebo zcela vyloučena.

Více o cyklobusech a přepravě jízdních kol na www.idsjmk.cz/cyklo.

Cyklobusy IDS JMK jezdí do konce září

Tiskové chyby vyhrazeny
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Vážení cestující a organizátoři výletů,

vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné přepravu 
skupiny o více než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů předem na 
náš email  info@kordis-jmk.cz. 
Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů. 
Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení dopravy 
garantovat.
Do zprávy prosím uveďte:

 mobilní telefon na vedoucího skupiny
 počet osob
 datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
 případné přestupy
 datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
 případné přestupy

Druhou možností je poslat vyhledaná spojení z vyhledávače spojení.   
                                                                      
Upozornění pro cyklistické skupiny:
Přeprava jízdních kol je limitována kapacitou jednotlivých cyklobusů 
5/20 jízdních kol. Při cestování větší skupiny s jízdními koly prosíme 
využívejte především vlaky s dostatečnou kapacitou.

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Děkuje, že s námi cestujete vlaky a autobusy.

Jednorázové jízdenky včetně 
výhodných jednodenních jízdenek i 
pro větší skupiny pohodlně zakoupíte 
v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON. 

V jednom mobilu tak můžete mít 
jízdenky pro celou skupinu.

App Store
AVAILABLE ON                  Google 

ANDROID APP                  

STAHUJTE
ZDARMA



Kategorie
cestujícího

bez předplatní 
jízdenky pro 

zóny 100+101

 s předplatní 
jízdenkou pro 
zóny 100+101

počet
zón cena počet

zón cena

dospělý 8 zón 63 Kč 6 zón 49 Kč
cestující 65+* 8 zón 15 Kč 6 zón 12 Kč
student do 8 zón 15 Kč 6 zón 12 Kč

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.

PŘEHLED SPOJENÍ

Ve dnech 10. – 12. 9. 2021 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:

V pátek 10. 9. 2021 v době od cca 16:00 do 23:59 hodin a v sobotu 11. 9. 2021 v době 
od cca 9:00 do 23:59 hodin výrazněji posílena doprava v okolí Mikulova zejména na níže 
uvedených linkách:
Linka 105 v celé trase Brno - Mikulov + navíc výraznější posílení v relaci Pasohlávky, 
Aqualand Moravia - Pasohlávky (obec) - Brod nad Dyjí - Dolní Dunajovice - Mikulov 
a zpět dle speciálního jízdního řádu.
Linka 540 primárně v úseku Mikulov - Perná - Dolní Věstonice (-Šakvice, žel. st. - 
Hustopeče) a zpět dle speciálního jízdního řádu.
Linka 570 primárně v úseku Mikulov - Klentnice - Pavlov - Milovice (-Lednice - 
Bulhary - Břeclav) a zpět dle speciálního jízdního řádu.
Vlak expres Pálava s odjezdem v sobotu v 9:52 hod. z Brna přes Vranovice, Břeclav 
a Valtice do Mikulova a zpět s odjezdem o sobotní půlnoci z Mikulova do Brna.
Pro vyhledání konkrétního spojení využijte vyhledavač na www.idsjmk.cz nebo 
speciální jízdní řády linek uvedených níže.
Upozorňujeme, že v době od pátku 10. 09. 2021 od 08:00 do neděle 12. 09. 2021 do 
23:59 nebudou obsluhovány zastávky v centru města! Jedná se o zastávky „Mikulov, 
u pošty“, „Mikulov, Pavlovská“, „Mikulov, Pod Kozím hrádkem“, „Mikulov, poliklinika“. 
Využijte proto přednostně zastávku „Mikulov, u parku“, která se nachází na ulici 
Piaristů jižně od centra města.

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 - Mikulov při cestě 
autobusovou linkou 105

* 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 

MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON

App Store
AVAILABLE ON THE                 

Google 
ANDROID                  

Jízdenky IDS JMK
pro Brno i region

SPOJENÍ
PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
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SOBOTNÍ OMEZENÍ NA VYŠKOVSKU - RALLY
11. 9. 2021

156, 157, 751, 752, 756
V sobotu 11. 9. 2021 bude omezena doprava na Vyškovsku na 
linkách 156, 157, 751, 752, 756 - akce Rally.
Linka 156 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 203, 204, 207, 
210 pojedou obousměrně v úseku mezi zastávkami Vyškov, Křečkovice 
a Kučerov odklonem po silnici II/431 a přes Bohdalice-Pavlovice 
a vynechají zastávku Hlubočany, na odklonové trase neobsluhují 
žádnou zastávku.
Linka 157 pojede v časech 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 dle výlukového 
jízdního řádu. Spoje z/do Adamova a Křtin budou vedeny pouze z/
do zastávky Bukovinka. V úseku Račice-Pístovice, Pístovice – Vyškov, 
aut.st. a zpět pojedou náhradní spoje v pravidelných časech. V úseku 
Račice-Pístovice, Pístovice – Bukovinka a zpět v uvedených časech 
spoje nejedou.
Linka 751 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 321, 322 budou 
mimořádně ukončeny v zastávce Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 
a neobslouží se tak zastávky v Rostěnicích-Zvonovicích, Rostěnice, 
náves a Zvonovice a v Lysovicích, kult. dům a ObÚ.
Linka 752 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 204, 206 
pojedou v úseku mezi zastávkami Prusy-Boškůvky, Boškůvky a 
Křižanovice u Vyškova, rozc. 0.2. odklonem přes Moravské Málkovice, 
Rybníček, Heroltice a poté I/47 a vynechají zastávky v Prusech-
Boškůvkách, Moravské Prusy, křiž a ZD; a Topolany. Na odklonové 
trase neobsluhují žádnou zastávku.
Linka 756 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 204 je posunut 
o 26 minut dříve z Podivice, ale těchto 26 min poté spoj 204 vyčká v 
Pustiměři, návsi.

Změna zastávek:
Bukovinka, Říčky, hájenka; Račice-Pístovice, Račice; Račice-
Pístovice, Račice, ZD – zastávky v časech 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00 
bez obsluhy.
Topolany - bez obsluhy spojů 204, 206 linky 752.
Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy, křiž a ZD - bez obsluhy spojů 204, 
206 linky 752.
Hlubočany - bez obsluhy spojů 203, 204, 207, 210 linky 156.
Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice, náves a Zvonovice - bez obsluhy 
spojů 321, 322 linky 751.
Lysovice, kult. dům a ObÚ - bez obsluhy spojů 321, 322 linky 751.

VÝLUKA MEZI ZBÝŠOVEM A ŠARATICEMI
OD 13. 9. 2021

601, 610, 611, 621, 630
Od 13. 9. 2021 všechny spoje na linkách 621 a 630 jedou mezi 
zastávkami Zbýšov a Šaratice obousměrnou objížďkou přes 
Hrušky. Z důvodu nárůstu jízdních dob dochází ke změnám časových 
poloh většiny spojů. Pro zajištění garantovaných návazností dochází 
také k úpravám odjezdů vybraných spojů na linkách 610 a 611. 
Výlukový jízdní řád platí na linkách 601, 610, 611, 621 a 630.

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÁ BÍTEŠ, NÁMĚSTÍ
10. - 12. 9. 2021

163, 401, 411, 420
Linky 163, 401, 411 a 420 budou mít zastávku Velká Bíteš, nám. 
přesunutou z Masarykova nám. do ul. Za Potokem od 10. 9. do 12. 
9. 2021 do 23:59 hodin.
Změna zastávek:
Velká Bíteš, nám. (všechny směry) - přesunuta do ul. Za Potokem.

PŘESUN ZASTÁVKY DIVÁKY, OBECNÍ ÚŘAD
10. - 12. 9. 2021

522, 612
Z důvodu pořádání sportovní akce „Závody do vrchu“ budou mít 
linky 522 a 612 přeloženou zastávku „Diváky, ObÚ“ následovně:
Linka 522 - zastávky pro oba směry přeloženy do prostoru u 
křižovatky tří silnic pod zámkem.
Linka 612 - zastávka pro směr Sokolnice přeložena na silnici II/381 
naproti zastávce směr Boleradice. Zastávka pro směr Boleradice 
zůstává beze změny.

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÉ BÍLOVICE, KOVÁRNA
11. - 15. 9. 2021

542, 556, 159
Zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 - POUZE VE 
SMĚRU Moravský Žižkov - Břeclav / Hodonín přesunuta na ulici 
Čejkovskou poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov, pro 
linku 159 ve směru Čejkovice je zastávka bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY KORYČANY, NÁMĚSTÍ
10. - 12. 9. 2021

650
Z Od 10. do 12. 9. 2021 linka 650 v Koryčanech nezajíždí na 
náměstí, ale obslouží zastávku náměstí v přesunuté poloze na 
hlavní komunikaci. 

PŘESUN ZASTÁVEK V ŽAROŠICÍCH
11. 9. 2021

106, 655, 660
V sobotu 11. 9. 2021 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 u potoka.
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VÝLUKA NA LINCE S8 A EXP HODONICE - ZNOJMO 
(- ŠATOV)

14. - 20. 9. 2021

S8, EXP
Od 14. 9. 2021 od 8:30 nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 16:00 hodin 
budou vlaky na lince S8 budou v úseku Znojmo - Hodonice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního 
řádu linky xS8. Vlaky linky ExP budou nahrazeny autobusy v 
úseku Hrušovany n. J.-Šanov - Znojmo – Šatov.
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět 
dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu dle výlukového jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Hrušovany n.J.-Šanov - před staniční budovou na zastávce autobusů 
IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

• Hodonice - před staniční budovou
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. 
přejezdu“)

• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK 
„Znojmo, žel. st.“)
• Znojmo-Nový Šaldorf - na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, 
Konice, rozc. 1.0“

• Šatov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, křižovatka“ a 
před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE 51 
11. - 23. 9. 2021

51
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od soboty 11. září 
2021 do čtvrtka 23. září 2021 pro veškerý provoz uzavřena ulice 
Dlážděná mezi Žebětínem a Veselkou.

Autobusová linka 51 pojede v úseku Wollmanova – Troubsko, 
Veselka odklonem po Staré dálnici. Vynechá tak všechny zastávky 
v úseku Ondrouškova – Borovník. Na odklonové trase obslouží 
zastávky Adamcova a Štouračova.

Z důvodu rozdílných jízdních dob pojedou autobusy v úseku 
Zoologická zahrada – Wollmanova ve směru do Bohunic o 5 
minut později, naopak ve směru do Bystrce o 5 minut dříve oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu. Základní dopravní obslužnost oblasti 
Žebětína je zajištěna autobusovou linkou 52.

VÝLUKA NA LINCE 46
11. 9. 2021 (7-20)

46
Z důvodu pokračující rekonstrukce v ulici Lesnické bude v sobotu 
11. září 2021 od 7:00 do ukončení prací (předpoklad ve 20:00 
hod.) pro veškerý provoz uzavřena křižovatka ulic Zemědělská × 
Lesnická.
Autobusová linka 46 pojede v úseku Provazníkova – Schodová 
odklonem ulicí Drobného. Vynechá tak zastávky Pošta Černá Pole, 
Zemědělská a Erbenova. Na odklonové trase obslouží zastávky 
Lesnická a Zimní stadion (společně s linkou 67).

IGNIS BRUNESIS + ŠPILBERK ŽIJE
11. 9. 2021 (7-20)

1, 5, 6, 26, 37, 80, 84
Ignis Brunensis - ohňostroj
Z důvodu konání závěrečného ohňostrojného představení dojde 
v sobotu 14. srpna 2021 ve večerních hodinách ke krátkodobému 
omezení dopravy v ulici Pekařské. Po ukončení ohňostroje pak 
bude posílena doprava na vybraných linkách. Během konání 
ohňostroje (plánovaný začátek ve 21:30) bude krátkodobě uzavřena 
ulice Pekařská. Tramvaje na linkách 5 a 6 proto pojedou odklonem, 
případně vyčkají na obnovení provozu. Po ukončení ohňostroje 
budou z Mendlova náměstí řazeny posilové spoje na linkách 1, 5, 6, 
26, 37 a 84.
Špilberk žije! – posílení linky 80
V souvislosti s konáním akce Špilberk žije! bude v sobotu 11. září 2021 
a v neděli 12. září 2021 posílen provoz minibusové linky 80. Linka 80 v 
trase Česká – Hrad Špilberk bude oba dny v provozu vždy od 9:30 do 
18:30 v intervalu 30 minut.

VÝLUKA DO ŠLAPANIC
12. 9. 2021 (05:15) - 30. 11. 2021 

31, N96
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od zahájení 
provozu denních linek v neděli 12. září 2021 do ukončení prací 
(pravděpodobně do 30. listopadu 2021) omezen provoz mezi 
Slatinou a Šlapanicemi. Silnice III/15286 bude průjezdná pouze 
ve směru do Šlapanic.
Linky 31 (provoz zajišťují autobusy) a N96 pojedou v úseku Šlapanice, 
Kalvodova – Slatina, sídliště ve směru do Brna odklonem přes 
Bedřichovice. Vynechají tak zastávky Šlapanice, Čechova, Šlapanice, 
sídliště, Šlapanice, Hraničky a Krejčího. Na odklonové trase obslouží 
pouze zastávku Šlapanice, Riegrova.
Linky 31 a N96 ve směru do Šlapanic pojedou v úseku Krejčího – 
Šlapanice, Kalvodova po svých pravidelných trasách. Vzhledem k 
probíhající rekonstrukci vynechají zastávku Šlapanice, Hraničky. 
Ostatní zastávky v úseku budou obsluhovány beze změn.
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VÝLUKA ČEJČ- HODONÍN
29. A 30. 9. 2021 (VŽDY 7:20-14:40)

S52

Ve dnech 29. a 30. 9. 2021 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin 
budou vlaky linky S52/ 14506,14508,14505,14507 v úseku Čejč – 
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí 
podle výlukového jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“
Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, 
žel. st.“

VÝLUKA ČEJČ- KOBYLÍ NA MORAVĚ
23. A 24. 9. 2021 (VŽDY 7:50-15:05)

S52
Ve dnech 23. a 24. 9. 2021 v době vždy od 7:50 do 15:05 hodin 
budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle jízdního řádu 
linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. 
st.“)
 Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, 
žel.st.“
Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
20. - 22. 9. 2021 (VŽDY 7:20-14:30)

S52
Ve dnech 20. až 22. 9. 2021 v době vždy od 7:20 do 14:30 hodin 
budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle jízdního řádu 
linky xS52.

POZOR: Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční zastávce 
Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat 
na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, 
žel. st.“)

VÝLUKA MUTĚNICE - HODONÍN
16. A 17. 9. 2021 (VŽDY 7:20-14:40)

S52

Vlaky linky S52/ 14506,14508,14505,14507 budou v úseku 
Mutěnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy  
jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS52 ve dnech 16. a 
17. 9. 2021 v době vždy od 07:20 do 14:40 hodin.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, 
žel. st.“

V sobotu se na Znojemsku koná vinařká akce „Vinařské t(r)ipy“,
proto budou posíleny autobusové linky 818 a 819.
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VÝLUKA BŘECLAV - HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
30. 9. 2021 (VŽDY 7:55-14:10)

S8

Dne 30. 9. 2021 od 7:55 do 14:10 hodin budou vlaky v úseku Břeclav 
– Hrušovany n.Jev. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.V 
úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez 
návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Změny zastávek:
Břeclav – vedle nádražní budovy 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 DS JMK „Valtice, aut. st“;
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 – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Mikulov, žel. st.“
Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - v obci na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“ a na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - MIKULOV
29. 9. 2021 (VŽDY 7:20-13:45)

S8
Ve středu 29. 9. 2021 od 7:20 do 13:45 hodin budou vlaky v úseku 
Břeclav – Mikulov na Moravě nahrazeny autobusy.
Autobusy náhradní dopravy 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
Změny zastávek:
Břeclav – vedle nádražní budovy 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“;
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 – na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - NOVOSEDLY
22. 9. 2021 (7:50-20:50) + 23., 24. 9. (08:50-18:30)

S8
Dne 22. 9. 2021 od 8:50 do 20:50 hodin a ve dnech 23. a 24. 9. 
2021 vždy od 8:50 do 18:30 hodin budou vlaky v úseku Břeclav 

– Novosedly nahrazeny autobusy náhradní dopravy. V úseku 
Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez 
návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Změny zastávek:
Břeclav – vedle nádražní budovy 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“;
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, 
u parku“
Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ - u 
nádražní budovy.

VÝLUKA BŘECLAV - MIKULOV
21. 9. 2021 (08:20-15:30) 

S8
V úterý 21. 9. 2021 od 8:20 do 15:30 hodin budou vlaky v úseku 
Břeclav – Mikulov na Moravě nahrazeny autobusy.

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

Změny zastávek:
Břeclav – vedle nádražní budovy 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“;
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 – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Mikulov, žel. st.“


