
...  informace o veřejné dopravě v jihomoravském kraji a Brně ...

www www.idsjmk.cz 24
HODI N 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 1

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

35  2019

pozvánka
do Rosic
strana 3

Integrované novInky

22. pivní pouť v Černé hoře
soBota 21. 9. 2019 
V sobotu 21. 9. 2019 se opět koná pivní pouť v Černé Hoře. 
Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s pořadatelem 
akce, dopravci a Jihomoravským krajem zajistila posílení 
dopravy. 
Pro cestu do Černé Hory využijte vlaky S2, které z 
Hlavního nádraží jezdí cca každých 30 minut do Rájce-
Jestřebí. Tam bude je každému vlaku od Brna zajištěn 
autobus 235, který vás zaveze do Černé Hory. 
Poslední spoj linky 235 z Černé Hory ve směru do Brna 
pojede ve 22:00, v Rájci-Jestřebí na něj počká vlak S2 
směr Brno. 

s domácími mazlíČky 
vlakem, autoBusem neBo tramvají

pejsek cestuje jedině s náhubkem 
 nebo v uzavřené schráně s nepropustným dnem

www.idsjmk.cz/psi.aspx            

vašeho malého pejska můžete přepravovat v uzavřené schráně s nepropustným 
dnem zcela zdarma.
velké psy můžete přepravovat s nasazeným náhubkem za jízdenky zlevněné a.  
zakoupit můžete i celodenní jízdenku pro pejska za 47 kč. 
V zónách 100+101 s předplatní jízdenkou pro tyto zóny zdarma.
Prosíme, přepravujte svého pejska tak, aby neobtěžoval ostatní cestující.

                                                                                         Děkujeme Vám za pochopení.

Přehled jednorázových jízdenek pro psy:

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

mimobrněnské zóny Zlevněná A Zlevněná A

„cestuji 
s náhubkem“

Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program

strana 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Partnerem slevového programu IDS JMK 
je zámek slavkov u Brna - austerlitz, který 
cestujícím s jízdenkou IDS JMK poskytuje 
slevu na vstup:

sleva na vstupné do zámku ve výši 20 % se 
poskytuje následovně:

20 % s jednorázovou jízdenkou použitou v 
daný den pro cestu do Slavkova u Brna.

20 % s platnou předplatní jízdenkou 
jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní, 
měsíční, čtvrtletní, roční);

- poskytne rodinám (tj. 2 dospělí + 1 až 3 děti 
do 15 let). 

20 % z rodinného vstupného, jestliže se 
alespoň jeden člen rodiny prokáže 
předplatní jízdenkou jednodenní nebo 
vícedenní.

zámek slavkov u Brna
zahájení sezóny

spojení na
pivní pouť
strana 4
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od 19. 9. 2019 od 7:20 hodin nepřetržitě do 30. 9. 2019 do 14:20 hodin budou všechny vlaky linky s81 v 
úseku grešlové mýto - moravské Budějovice nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.
přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlovo Mýto – před výpravní budovou
Blížkovice – na veřejné komunikaci u železniční zastávky
Vesce – v obci, autobusovázastávka Moravské Budějovice, Vesce
Moravské Budějovice – před výpravní budovou

ŽelezniČní výluka 
grešlové mýto - 
moravské Budějovice

19. 09. - 30. 09. 2019
S81

Tiskové chyby vyhrazeny

z důvodu omezení dopravní kapacity v úseku Brno-Židenice - Brno-královo pole budou po dobu výluky 
v neděli 22. 9. 2019 od 8:25 do 15:45 hodin vybrané vlaky linky s33 v úseku Brno-královo pole - Brno-
Židenice - Brno hl.n. odřeknuty bez náhrady.
odřeknuty bez náhrady.:
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:
14102, 14106, 14110, 14114, 14116, 14144, 14146
Brno-Královo Pole – Brno hl. n. nejedou vlaky linky S33:
14103, 14107, 14111, 14113, 14117, 14119, 14147

nedělní omezení na 
lince s33

 22. 9.  2019
S33

z důvodu konání klulturní akce bude v neděli 22. 9. 2019 od 14:00 do 23:59 bude zastávka velké Bílovice, 
kovárna ve směru na moravský Žižkov pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou.nedělní omezení ve 

velkých Bílovicích
 22. 9.  2019

S33

z důvodu konání sportovní akce bude v sobotu 21. 9. 2019 od 11:00 do cca 22:50 pro tramvaje neprůjezdná 
ulice husova v Brně. Linky 5, 6 a 12 pojedou přes Náměstí Svobody a vynechají zastávku Šilingrovo 
náměstí, linka 12 vynechá i zastávku Nové sady. Linka x6, která bude zajišťovat náhradní dopravu k 
souběžně probíhající výluce na ulici Pekařské vynechá zastávky Šilingrovo náměstí a Nemocnice u svaté 
Anny a na odklonové trase obslouží pouze zastávky Komenského náměstí a Obilní trh.

výluka na ulici husově 
v Brně

 21. 9.  2019
5, 6, 12, X6

kvůli údržbě tramvajové trati v sobotu 21. září 2019 od 6:00 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 22. 
září 2019 (předpoklad 17:00) budou linky 5 a 6 mezi zastávkami Česká a poříčí odkloněny přes náměstí 
svobody a hlavní nádraží. Zastávku Česká obslouží na zastávkách v přeložené poloze u kostela sv. 
Tomáše. Vynechají zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny a Mendlovo náměstí. 
Náhradní dopravu zajistí linka x6 mezi zastávkami Česká a Poříčí po trase a zastávkách linek 5 a 6. 
Na České obslouží zastávky na ulici Joštově. Na Mendlově náměstí směr Poříčí obslouží zastávku linky 
44, směr Česká zastávku „u lékárny“. V sobotu po část dne vynechá zastávky Šilingrovo náměstí a 
Nemocnice u svaté Anny.
zastávku tramvaje mendlovo náměstí (směr ulice pekařská) nebude možné obsloužit! autobus náhradní 
dopravy obslouží jiné zastávky v tomto uzlu.

výluka na ulici 
pekařské v Brně

 21. - 22. 9.  2019
5, 6

Z důvodu konání kulturní akce v sobotu 21. září od 12:00 nepřetržitě do neděle 22. září 2019 (předpoklad 
6:00) linky 57 a N93 vynechají zastávky Vranov, smyčka a Vranov, křižovatka. V obci Vranov obslouží 
pouze zastávky Vranov, myslivna a Vranov, hřbitov! Zastávku Vranov, smyčka nelze obsloužit! Zastávku 
Vranov, křižovatka obslouží pouze linka 310.

výluka ve vranově
 21. - 22. 9.  2019

57, N93

od čtvrtka 26. 09. 2019, 07:00 do pondělí 30. 09. 2019, 12:00 pojede linka 522 mezi zastávkami Nikolčice, 
škola a Šitbořice, na kopci v obci Šitbořice odklonem po ulici Divácká. Vynechá zastávku Šitbořice, ObÚ. 
Zastávka Šitbořice, Nikolčická bude pouze pro linku 522 přesunuta.

přesun v šitBořicích
 26. - 30. 9.  2019

522

od pondělí 23. 9. do úterý 24. 09. 2019 není z důvodu opravy komunikace obsluhována zastávka Přibice, 
kostel, Přejděte si prosím na zastávku Přibice, u kaple.přesun v přiBicích

 23. - 24. 9.  2019
165
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Freestyle  show na
U-rampě

Orientační  běh

Jízda na elektrokole

Elektrické tř íkolové

vozítko SINCLAIR C5

KČT
KORDIS JMK

2M CYKLOSPORT

ADOSA

ACTISPORT

OBČERSTVENÍ

Běh do rosických
schodů

Závody kočárků
Cyklosoutěž

D E N  B E Z  A U T  

Z D R A V É  MĚ S T O  R O S I C E  V Á S  Z V E  N A

2 2 . 9 .  

n a  n á m ě s t í 1 4  -  1 7  H O D  
2 0 1 9  
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ve všech spojích ids jmk bude platit 
tarif ids jmk.
jednodenní jízdenky ids jmk
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších 
oblastí kraje do Černé Hory 
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 základní
v nepracovní dny (so+ne+sv.)

platí až pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.

přehled spojení

v sobotu 21. 9. 2019 se opět koná pivní pouť v Černé hoře. společnost kordis 
jmk ve spolupráci s pořadatelem akce, dopravci a jihomoravským krajem 
zajistila posílení dopravy.

z Brna
Pro cestu do Černé Hory využijte vlaky S2 směr Blansko, které z Hlavního 
nádraží jezdí každých 30 minut. Vystupte v Rájci-Jestřebí. Tam bude ke 
každému vlaku od Brna zajištěn autobus 235, který vás zaveze do Černé 
Hory. 
Potřebujete jízdenku na 6 zón za 49 Kč. Cestujícím s předplatní jízdenkou 
pro Brno stačí jízdenka na 5 zón za 42 Kč. Když pojedete ve dvou, kupte si 
společně jednodenní jízdenku - více informací ve sloupci vpravo.
Nedoporučujeme využívat spojení autobusovou linkou 301 z Králova  Pole, 
bývá obvykle příliš vytížená. 
Poslední odjezd autobusu 235 z Černé Hory do Rájce - Jestřebí s navazujícím 
vlakem ve směru do Brna bude ve 22:00. 

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.

přejeme vám šťastnou cestu
a krásné zážitky v 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

MobIlní aplIkace
IDS JMk poSeIDon

App store
availaBle on the                 

google 
android                  

Jízdenky IDS JMK
pro Brno i region
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spojení autoBusy a vlaky
pivní pouť 2019


