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ZMĚNA TARIFU OD 1. 4. 2022
PRO DĚTI, MLÁDEŽ, STUDENTY A OSOBY 65+
Vláda ČR rozhodla o úpravě slev ve veřejné dopravě pro děti, mládež, studenty a osoby 65+ .
V té souvislosti je nutná změna Tarifu IDS JMK. Přinášíme shrnutí, jak bude změna probíhat:
Ceny jízdného pro dospělé se nemění. Ceny jízdného pro mládež 15 až 18 let, studenty a
důchodce při cestách jen po Brně se rovněž nemění. Tarifní pravidla zůstávají zachována.
Osoby invalidní III. stupně, kteří nemají průkazy ZTP, platí stále plné jízdné bez slevy,
nárok mají pouze na zlevněné předplatní jízdenky.
Mění se ceny jednorázových a předplatních jízdenek pro děti a mládež 6 - 18 let,
studenty 18 až 26 let a osoby nad 65 let, kteří cestují mimo Brno, cestují v ostatních
městských dopravách nebo cestují mezi místem ležícím mimo Brno a Brnem.
Jednorázové jízdenky: doporučujeme do konce měsíce spotřebovat jednorázové
jízdenky Zlevněné A a Zlevněné B! Zbylé jízdenky bude následně možné vyměnit za nové
ve stejné hodnotě, ale není to jednoduchý postup.

Burianova rozhledna

7

JÍZDENKY
PRO PEJSKA
Od 1. 4. 2022 se pro pejsky
kupuje jízdenka Zlevněná A
Pro přepravu psa a zavazadla se nově
bude používat jízdenka Zlevněná A.
Cena jízdenky pro pejsky se nemění.
I nadále se s předplatní jízdenkou
pro zóny 100+101 cestuje s pejskem
po Brně zdarma

E-shopy ani fyzické předprodeje nyní neprodávají zlevněné předplatní jízdenky se začátkem
platnosti od 1. 4. 2022. Prodej začne až 1. 4. 2022. Do té doby doporučujeme kupovat
jízdenky za staré ceny se začátkem platnosti do 31. 3. 2022.

S předplatní
jízdenkou pro
zóny 100+101
na 2 a více dní

Bez předplatní
jízdenky pro
zóny
100+101

Brno
(zóny 100+101)

Zdarma

Zlevněná A

Na pokladnách vlakových nádraží budou jednorázové jízdenky Zlevněné A a Zlevněné
B prodávány až do 31.3. za původní ceny, od 1.4. za nové ceny.

Mimobrněnské
zóny

Zlevněná A

Zlevněná A

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Jednorázové
jízdenky

Předplatní jízdenky zakoupené za dosavadní ceny s prvním dnem platnosti do
31.3.2022 platí až do konce své platnosti (tzn. třeba i 1 rok). Předplatní jízdenky
zakoupené s prvním dnem platnosti od 1. 4. 2022 se prodávají již za nové ceny.
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Změna 2
02

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

od 1. 4. 2

UN

UNIVERZÁLNÍ JÍZDENKA
ZLEVNĚNÁ
PŘEVODNÍ TABULKA K JÍZDENCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zónová
platnost

Univerzální zlevněná jízdenka platí po celý rok pro:
děti do 15 let

2 zóny

mládež 15 - 18 let

Zlevněná Zlevněná
B
A

Časová
platnost
1 úsek

1

1

JAKJZDENKUOZNAIT

studenty do 26 let
osoby nad 65 let
psy
spoluzavazadla
Univerzální zlevněná jízdenka je založena na stejném principu,
jako běžná univerzální jízdenka. Skládá se z 24 polí. Cestující si při
své cestě podle návodu a tabulky, které jsou na její zadní straně, označí
pouze tolik polí, kolik pro svou cestu potřebuje. Při další cestě z jízdenky
využije další pole. Pokud mu nedostačují pole na jedné jízdence, může si
zbývající pole označit na jízdence další.

 Nejprve si spotejte, kolika znami na sv cest celkem
 projedetevetnnstupnavstupnzny.Tentodajzjistte
 buvjzdnmduneboplnustIDSJMK.
 Podle tabulky zjistte poet pol, kter muste na jzdence
 odpotat od prvnho nebo naposledy oznaenho pole ve
 smrushoradol.
 Za poslednm polem, kter jste napotali, jzdenku ohnte
 aoznatevoznaovai.Pedchzejcpoleneoznaujte.
 Jzdenku oznate v oznaovai neprodlen po nstupu do
 vozidla. Pi cest vlakem ji oznate ji ped nstupem.
 Pipestupovnvrmcijejplatnostijiuneoznaujte.
 Procestulzepoutidvjzdenkysouasn.Jednsezejmna
 oppad,kdypotebujetecestovatnavtpoetzn,neje
 zbvajc poet volnch pol na jzdence. Na prvn jzdence
 oznate 24. pole a na druh jzdence oznate posledn ze
 zbvajcch pol. asov a znov platnost se uruje podle
 soutuplatnchpolnaobouuniverzlnchjzdenkch.
 Pouitpoleneodtrhujte,jzdenkatakztrcplatnost.
 Pro ppad kontroly mjte jzdenku po celou dobu jzdy
 ipivystupovnkdispozici.
 Cestujc bez platn jzdenky je povinen zaplatit jzdn
 apirkukjzdnmu.
 Jednuuniverzlnjzdenku,ppadnkombinacidvouuniver-
 zlnchjzdenek,mohousouasnpoutmax.dvosoby.

ve vlacích pro cestu
E 000000
do 2 zastávek

ve stejné zóně nebo
sousední zóně/30 minut

2

2

v autobusech mimo
zóny 100+101

2 úseky nebo 2 zóny/
10 minut

2

2

2

4

3

6

Doplatek na 1 zónu
přiJZDENKA
kombinaci
jízdních dokladů
ZLEVNN

78 K

2 zóny

vetn druh snen sazby DPH
tarif platn k 1. 4. 2022

45 minut

3 zóny

90 minut

4

8

V tabulce na zadní straně jízdenky jsou pro zjištění potřebného počtu
polí dva sloupce.

4 zóny

90 minut

5

9

První sloupec (Zlevněná A) využíjí:

5 zón

120 minut

6

10

6 zón

120 minut

7

11

7 zón

150 minut

8

12

8 zón

150 minut

9

13

9 zón

180 minut

10

14

10 zón

180 minut

11

15

neomezená

180 minut

12

16

Děti do 15 let
Mládež 15 - 18 let + studenti do 26 let při cestě, na které nevyužijí linku
s označením 1 až 99 (včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro
přepravu po území zón 100 + 101.
Mládež 15 - 18 let + studenti do 26 let při cestě vlakem a regionálními
autobusy IDS JMK ve všech zónách IDS JMK.
Cestující nad 65 let při cestě vlakem a regionálními autobusy IDS JMK
ve všech zónách IDS JMK.
Cestující nad 65 let při cestě při cestě, na které nevyužijí linku
s označením 1 až 99 (včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro
přepravu po území zón 100 + 101.
Držitelé zvláštního ročního kupónu pro důchodce od 65 do 70 let.

E 000000

Při přepravě psů a spoluzavazadel
Druhý sloupec (Zlevněná B) využijí:
Mládež 15 - 18 let + studenti do 26 let při cestě, na které využijí linku s
označením 1 až 99 (včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro
přepravu po území zón 100 + 101.
Cestující nad 65 let při cestě, na které využijí linku s označením 1 až 99
(včetně linek začínající písmeny E, H, N, P, Š, X) pro přepravu po území
zón 100 + 101.

NÁVOD NA
OZNAČENÍ

JZDENKA ZLEVNN

78 K
vetn druh snen sazby DPH
tarif platn k 1. 4. 2022

JAKJZDENKUOZNAIT

 Nejprve si spotejte, kolika znami na sv cest celkem
 projedetevetnnstupnavstupnzny.Tentodajzjistte
 buvjzdnmduneboplnustIDSJMK.
 Podle tabulky zjistte poet pol, kter muste na jzdence
 odpotat od prvnho nebo naposledy oznaenho pole ve
 smrushoradol.
 Za poslednm polem, kter jste napotali, jzdenku ohnte
 aoznatevoznaovai.Pedchzejcpoleneoznaujte.
 Jzdenku oznate v oznaovai neprodlen po nstupu do
 vozidla. Pi cest vlakem ji oznate ji ped nstupem.
 Pipestupovnvrmcijejplatnostijiuneoznaujte.
 Procestulzepoutidvjzdenkysouasn.Jednsezejmna
 oppad,kdypotebujetecestovatnavtpoetzn,neje
 zbvajc poet volnch pol na jzdence. Na prvn jzdence
 oznate 24. pole a na druh jzdence oznate posledn ze
 zbvajcch pol. asov a znov platnost se uruje podle
 soutuplatnchpolnaobouuniverzlnchjzdenkch.
 Pouitpoleneodtrhujte,jzdenkatakztrcplatnost.
 Pro ppad kontroly mjte jzdenku po celou dobu jzdy
 ipivystupovnkdispozici.
 Cestujc bez platn jzdenky je povinen zaplatit jzdn
 apirkukjzdnmu.
 Jednuuniverzlnjzdenku,ppadnkombinacidvouuniver-
 zlnchjzdenek,mohousouasnpoutmax.dvosoby.

KDE JÍZDENKU KOUPÍTE
Univerzální jízdenku je možné zakoupit především v pokladnách
železničních stanic ležících v zaintegrovaných úsecích ČD, na
předprodejních místech DPMB a také v prodejnách dalších dopravců a
u vybraných prodejců denního tisku.

1-12
S UNIVERZLN JZDENKOU ZLEVNNOU
SE PEPRAVUJ:
1. Dti do 15 let pi libovoln cest vol po et pol dle
sloupce „Zlevnn A“.
2. Ml de 15-18 let. Studenti <26 let. Osoby >65 let:

Univerzální jízdenka je považována za
jednorázovou jízdenku.
Nezapomeňte na doklad prokazující nárok na
cestování se slevou.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

a) pi cest, na kter nevyu ij linku
s provoznm ozna enm 1 a 99
(v etn linek za najcch psmeny
E, H, N, P, , X) pro pepravu po zem
zn 100 a 101, a d le pi cest vlakem
nebo autobusovou linkou s provoznm
ozna enm 100 a ve vol po et pol
dle sloupce „Zlevnn A“.
b) pi cest, na kter vyu ij linku
s provoznm ozna enm 1 a 99
(v etn linek za najcch
E, H, N, P, , X) pro pepravu po zem zn 100 a 101
vol po et pol dle sloupce „Zlevnn B“.

13-24
KDO MŮŽE
S JÍZDENKOU
CESTOVAT
PŘEVODNÍ
TABULKA

P#EVODN$%TABULKA
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3. Psi, spoluzavazadla: pi libovoln cest volte po et
pol dle sloupce „Zlevnn A“.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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ZMĚNA
ČASU

00

01
02

V noci ze soboty 26. března na
neděli 27. března 2022 začíná platit
středoevropský letní čas.

03

V čase 2:00 hodin se hodinky posunou o hodinu vpřed na 3:00 hodiny.
Městské noční linky v Brně

Regionální autobusy a vlaky

Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno spojení
nočních autobusových linek méně.

V regionální dopravě IDS JMK pojedou spoje, které
odjíždí z výchozích zastávek po 2:00, s hodinovým
zpožděním oproti nově platnému SELČ, tedy v časech
3:xx. Regionálních vlaků se změna času netýká.

Linka N89
• Spoj linky N89 ve 2:31 ze Dvorsk do Brna se bez náhrady
ruší.
Linka N91
• Spoje linky N91 ve 2:00 z Hlavního nádraží do Lelekovic
se bez náhrady ruší.
• Spoj linky N91 ve 2:20 z Kuřimi, TE do Brna se bez
náhrady ruší.
Linka N95
• Spoj linky N95 ve 2:21 z Újezdu u Brna pojede ve 3:21
letního času.
U vybraných spojů bude v zastávce Hlavní
nádraží mimořádně nutné přestoupit do
jiného autobusu. Věnujte prosím pozornost
informacím od řidičů.

Nezapomeňte si
v neděli ráno
překontrolovat vaše
hodinky a mobily.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek
dle jízdního řádu pojedou s hodinovým zpožděním
oproti SELČ:
Linka 302
Linka 302, spoj č. 303 s obvyklým odjezdem ve 2:13 hod.
z Kuřimi, žel.st. do Brna pojede ve 3:13 letního času.
Linka 302, spoj č. 304 s obvyklým odjezdem ve 2:30 hod.
z Brna, U Luhu do Kuřimi pojede ve 3:30 letního času.
Linka 310
Linka 310, spoj č. 302 s obvyklým odjezdem ve 3:03 hod.
z Kuřimi, Podlesí do Kuřimi, žel.st. pojede ve 2:03 letního
času.
Linka 405
Linka 405, spoj č. 401 s obvyklým odjezdem ve 2:00 hod.
z Brna, hl. n. do Zastávky pojede ve 3:00 letního času.
Linka 501
Linka 501, spoj č. 233 s obvyklým odjezdem ve 2:06 z Brna,
Ořechovské do Nebovid pojede ve 3:06 letního času
Linka 403
Linka 403, spoj č. 152 s obvyklým odjezdem ve 2:30
z Ostopovic do Brna bude zcela zrušen,
Linka 403, spoj 153 s pravidelným odjezdem ve 3:18 z Brna,
Osové do Popůvek pojede v celé své trase s 10minutovým
zpožděním, tedy s odjezdem ve 3:28 z Osové.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚ
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Aktuální změny

OMEZENÍ VLAKOVÉ DOPRAVY MEZI HLAVNÍM
NÁDRAŽÍM A KRÁLOVÝM POLEM V BRNĚ
27. 3. - 27. 11. 2022

OMEZENÍ NA LINCE R8 MEZI HLAVNÍM NÁDRAŽÍM
A KRÁLOVÝM POLEM V BRNĚ
26. 3. 2022

R8, R9, R56, S6, S3

R8

Od 27. 3. 2022 nepřetržitě do 27.11. 2022 do 23:59 hodin bude
omezen provoz vlaků mezi Hlavním nádražím a Židenicemi z
důvodu rekonstrukce mostu přes ulici Šámalova. Omezení se
bude týkat vlakových linek R8, R9, R56, S6 a S3.
Linka R8: V úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole jsou vlaky odřeknuty
bez náhrady. Všechny vlaky linky R8 jsou končící a výchozí z Brna hl.n.
podle výlukového jízdního řádu linky R8.
Linka R9: Vlaky R9/971, 973, 991, 990, 988 projedou jednokolejným
úsekem Brno hl.n. - Brno-Židenice do/z stanice Brno hl.n. Všechny
ostatní vlaky linky R9 zastaví v Brně-Židenicích a dále budou odkloněny
do/z Brna dolního nádraží podle výlukového jízdního řádu linky R9.
Z/do Brna dolního nádraží pojede autobus náhradní autobusové
dopravy (NAD) k/od nádražní budově Brno hl.n.
Linka S3:Některé vlaky jsou ukončeny/výchozí v Brně hl.n. a Brně
dolním nádraží podle výlukového jízdního řádu linky S3. Od vybraných
vlaků pojede z Brna Králova Pole tramvajová linka P6.

V sobotu 26. 3. 2022 od 8:30 do 17:30 hodin v úseku Brno hl.n. –
Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8/1102, 1104, 1106,
1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1109, 1111, 1113, 1115,
1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127. Ostatní vlaky R8 pojedou dle
současného jízdního řádu.

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÁ BÍTEŠ, NÁMĚSTÍ
27. 3. 2022
163, 401, 411
V neděli 27. 3. 2022 budou mít linky 163, 401 a 411 zastávku
Velká Bíteš, nám. přesunutou z Masarykova nám. do ul. Za
Potokem. V ulici Za Potokem budou pro linky IDS JMK vytvořena
dvě stanoviště – nástupní a výstupní.
Změna zastávek:
Velká Bíteš, nám. (všechny směry) - přesunuta do ul. Za Potokem.

VÝLUKA PŘES BRATČICE

Náhradní doprava za vlaky:
Pro zajištění náhradní dopravy bude zřízena tramvajová linka P6
a dojde k prodloužení autobusové linky 61.
Tramvajová linka P6 bude v provozu pouze v ranních hodinách
pracovních dnů a pojede po trase Královo Pole, nádraží – Hlavní
nádraží (– Nové sady - smyčka).

26. - 27. 3. 2022
512, 513
O víkendu 26. - 27. 3. 2022 bude upraven provoz linek 512 a 513
přes Bratčice.
Linka 512 pojede obcí Bratčice po odklonové trase po místních
komunikacích. Obslouží zastávku Bratčice v přesunuté poloze.

Linka 61 ve směru do centra pojede od zastávky Soukenická
(obslouží zastávku nočních linek N90 a N96 v ulici Nové sady) přes
zastávky Hlavní nádraží (zastávka nočních linek N94 a N95 „u zdi“) a
Úzká (zastávka linky E76 v ulici Dornych) do zastávky Dolní nádraží.
Nebude tedy obsluhovat konečnou zastávku Úzká (u Vaňkovky).

Linka 513 pojede mezi zastávkami Medlov a Syrovice odklonem přes
Ledce a Sobotovice. Na odklonové trase obslouží zastávku Syrovice,
Sobotovická.

Linka 61 ve směru do Bohunic pojede od zastávky Dolní nádraží
přes zastávku Autobusové nádraží (zastávka linek 12 a 40 ve směru
do centra) ke své pravidelné zastávce Úzká (u Tesca) a dále bude
pokračovat po své trase směr Nemocnice Bohunice.

Změna zastávek:
Bratčice, pískovna je bez obsluhy.
Bratčice a Syrovice, Chocholáč je bez obsluhy linkou 513.
Bratčice je pro linku 512 přesunuta k mostu přes Lejtnu.

Vybrané spoje linky 61 budou vedeny pouze v úseku Dolní nádraží
– Hlavní nádraží a zpět. V tomto úseku pojede linka 61 i v brzkých
ranních a pozdních večerních hodinách a v nepracovních dnech.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová;
• Brno dolní nádraží – před staniční budovou
Pozor: O víkendu 2. a 3. 4. bude výluka rozsáhlejší. Více na další
straně a na www.idsjmk.cz

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 2. - 3. 4. 2022
XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 2., 3., 30.4.; 1., 7., 8.5.; 4., 5., 11., 12., 25., 26.6.; 2.,
3., 9., 10., 23., 24.7.; 13., 14., 20., 21.8.2022 jsou všechny spoje linky
xS2A ukončeny v zastávce Bílovice nad Svitavou, náměstí. Linka
nebude během těchto víkendu až do Adamova.
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Aktuální změny

VÝLUKA NA LINCE 551 - BOŘETICE

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - HODONÍN

28. 3. - 8. 4. 2022

28. - 30. 3. 2022

551

S91

Od 28. 3. do 8. 4. 2022 bude upraven provoz na lince 551 přes
Bořetice. Linka 551 bude mít speciální výlukový jízdní řád.
Linka 551 bude rozdělena na 2 větve:
1) Němčičky budou obsluhovat samostatné spoje vedené v trase
V. Pavlovice, aut. nádr. - Němčičky, střed - Němčičky, ZD a zpět.
2) Spoje mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi jedoucí dále
směr Klobouky u Brna budou v obou směrech odkloněny z
V. Pavlovic napřímo do Bořetic po silnici II/421 bez obsluhy
zastávky „Bořetice, žel. st.“. V úseku Bořetice - Vrbice budou
navíc obousměrně odkloněny napřímo po silnici II/421 do Kobylí
a dále závlekem do obce Vrbice, bez obsluhy zastávek „Bořetice,
U Floriánka“ a „Vrbice, ObÚ“. V obci Vrbice tak bude obsluhována
pouze zastávka „Vrbice, Jednota“.
Změna zastávek:
Zastávky „Němčičky, u mlýna“, „Bořetice, žel. st.“, „Bořetice, U
Floriánka“ a „Vrbice, ObÚ“ bez obsluhy.

VÝLUKA PŘES SLAVĚTICE

Ve dnech 28. až 30. 3. 2022 vždy od 8:00 do 14:15 hodin vlaky linky
S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy ND.
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 nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINKÁCH R50 A S3 V BRNĚ
2. - 3. 4. 2022

1. 4. - 7. 8. 2022

R50, S3

441, 442
Od 1. 4. 2022 bude upraven provoz linky 441 přes Slavětice.
Linka 441 pojede obousměrně mezi Slavěticemi a Hrotovicemi
odklonem po silnicích III/15247, II/399 a III/15245 přes obec Dalešice.
Spoje 53, 91, 207, 54, 92 a 208 budou ukončeny resp. začínat v
zastávce Slavětice, rozvodna na silnici III/39218 směr Kramolín.
Poslední večerní spoj 21 pojede ze zastávky Dukovany, EDU
odklonem přímo po MK a sil. III/15249 do zastávky Rouchovany a
dále po své pravidelné trase směr Hrotovice. Bude tak vynechávat
obec Slavětice. Obec Slavětice obslouží až následným spojem 24 z
Hrotovic do Jamolic, rest.
Linka 442 / spoj 25 je prodloužen z Rouchovan do Hrotovic a
přidání vratného spoje 28 v 17:40 hod. z Hrotovic do Rouchovan.
Jízdní řády budou uveřejneny na www.idsjmk.cz

O víkendu 2. a 3. 4. 2022 od 8:30 do 18:35 hodin pojedou vlaky
linek R50 a S3 v úseku Brno-Židenice - Modřice odklonem přes
Brno dolní nádraží, kde všechny odkloněné vlaky zastaví náhradou
za Brno hl.n. Odkloněné vlaky pojedou podle výlukového jízdního
řádu. Z Brna dolního nádraží k nádraží Brno hl.n. a zpět pojedou
autobusy náhradní dopravy linky 61 podle výlukového jízdního řádu.
Výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou dlouhodobou výlukou na
stejné trati.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Brno hl. n. - před nádražní budovou u viaduktu Křenová
• Brno dolní nádraží - před staniční budovou

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
10. 4. 2022 (8:15 - 12:40)
S3
V neděli 10. 4. 2022 od 8:15 do 12:40 hodin 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.

www.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - HODONÍN
4. 4. 2022

6. - 8. 4. 2022

S91

S91

Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny
autobusy náhradní dopravy v pondělí 4. 4. 2022 d 8:00 do 14:15
hodin.
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 nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - VESELÍ N/M

Ve dnech 6. až 8. 4. 2022 v době vždy od 07:00 hodin do 14:00
hodin budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního
řádu jako linka xS91.
Náhradní doprava pojede 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.
Přesup na linky 930 a 935:
Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad
Veličkou. Přestup mezi NAD 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.

5. 4. 2022
S91
Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou po
dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD)
jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako linka xS91 v úterý 5.
4. 2022 od 8:00 do 14:05 hodin.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů
IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova „
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S81
S81
Od 9. 4. 2022 od 7:45 hodin nepřetržitě do 10. 4. 2022 do 15:25
hodin budou vlaky linky S81 v úseku Okříšky – Moravské Budějovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Současně jedou vlaky v
úseku Znojmo – Moravské Budějovice v odlišné časové poloze proti
pravidelnému jízdnímu řádu.

5 4317 4317

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, záv“ (trasa B) a na
zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (trasa B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad
Veličkou“ (trasa A)

9. - 10. 4. 2022

www.idsjmk.cz

VÝLUKA NA LINCE S91 VESELÍ N/M - VRBOVCE

info@kordis-jmk.cz

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

www.fb.com/idsjmk.cz
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TIP NA VÝLET S IDS JMK

BURIANOVA ROZHLEDNA
Kunštát je srdcem Hornosvratecké vrchoviny. Nabízí turistům návštěvu
románského hradu, přírodní park Halasovo Kunštátsko s Jeskyní Blanických
rytířů, Burianovou rozhlednou a nádhernou přírodu.
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií.
Nachází se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce
nazvaného Milenka. Uvnitř unikátní jeskyně jsou vytesány do pískovce sochy
blanických rytířů.
Nad lesoparkem s Jeskyní Blanických rytířů na kopci Milenka 579 m.n.m stojí
Burianova rozhledna. Tato kamenná rozhledna byla postavena v roce 1928
kunštátským občanem Františkem Burianem. Je vysoká 18 metrů a za dobré
viditelnosti je z ní možné zhlédnout Jeseníky, Krkonoše a Pálavu.

Pro cestu do Kunštátu využijte linku 301. K jeskyni Blanických rytířů
z kunštátského náměstí dojedete navazujícími linkami 256 nebo 276.

Doporučujeme využít o víkendu jednodenní jízdenku. K cestě z centra Brna
potřebujete univerzální jízdenku koupenou např. na železniční stanici, na které
si označíte deváté prázdné pole (8 zón). Majitelé předplatní jízdenky pro zóny
100 a 101 potřebují jízdenku na 6 zón za 49 Kč.
Cenu jednorázové jízdenky najde vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

Obvyklá otevírací doba
BŘEZEN 2022:
Otevřeno v SOBOTU, v NEDĚLI a ve STÁTNÍ
SVÁTKY od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00
Vstupné na: https://www.rudka.cz

Letovice
Rudka

Boskovice

Blansko

Tišnov

Vyškov
Kyjov

Znojmo
Mikulov

https://www.rudka.cz

www.idsjmk.cz

Hodonín
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