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KRASOJÍZDENKA
Zajeďme si do Krasu
na krápníky v úžasu

mějme pusu otevřenou
v úzkých chodbách po kolenou

přesuňme se k lodičkám
navštívíme vodní chrám

rádi budem zase venku
hned si piva dáme sklenku
lanovkou pak na Macochu
Horní můstek děsí trochu

na Skalní dvůr vláčkem šusem
odtud dále KRASOBUSEM

za parkovné ušetříme
příjemně se uvolníme.

A co v Blansku? Křičí děti
atrakcí je jako smetí
slevu máte převelkou

z KRASOBUSU jízdenkou

CESTOVÁNÍ
VLAKEM

PROSÍME NEZAPOMEŇTE, 
že jednorázové papírové 
jízdenky zakoupené předem 
z automatu nebo na 
pokladně ČD musíte před 
nástupem do vlaku označit 
na nástupišti.

Průvodčí jízdenky neoznačují!

Doporučujeme kupovat jízdenky v 
mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON. 

Do vlaku nebo autobusu nastupujte již 
s platnou jízdenkou.

Děkujeme za pochopení.

Označování jízdenek
na nástupišti

MĚJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z DOPRAVY V NAŠEM KRAJI

Především během letních měsíců se 
mohou objevit komplikace v dopravě 
spojené s opravami komunikací a 
výlukovou činností.
I přes naši maximální snahu může dojít 
ke zpoždění spojů nebo k jejich úplnému 
zrušení.
Pokud potřebujete vědět jaká je aktuální 
situace v dopravě, můžete využít 
informační kanály IDS JMK. 

Sledujte prosím naše webové stránky, mapu provozu nebo Elpy

Webové stránky - www.idsjmk.cz

Aplikace IDS JMK POSEIDON

Mapa provozu - https://mapa.idsjmk.cz

Twitter - https://twitter.com/ids_jmk

Telefonní linka - 5 4317 4317
(volba 1 - regionální autobusy a vlaky)
(volba 2 - městská doprava v Brně)

Načti a stahuj 
aplikaci IDS JMK 

POSEIDON
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Od 1. června do konce září můžete v Blansku využívat novou JÍZDENKU 
KRASOBUS. 

Prodává ji řidič KRASOBUSU – to je linka 226, která spojuje Blansko se Skalním 
mlýnem – východiskem výletů do Kateřinské a Punkevní jeskyně a na Macochu. 
Jízdenka platí 24 hodin od prodeje na lince 226, platí tedy i jako zpáteční jízdenka 
a je současně poukazem na slevu do různých dalších atrakcí v Blansku a okolí. 
Proto je dobré si ji koupit rovnou při cestě na Skalní mlýn. 

Základní jízdenka vyjde na 30 Kč, zlevněná vyjde na 15 kč. Zlevněný jízdní 
doklad KRASOBUS mohou využít děti a mládež do 18 let, studenti prokazující se 
průkazkou IDS JMK, ISIC nebo žákovským průkazem a osoby ve věku nad 65 let. 

Více na www.krasobus.cz. 

Aktuální jízdní řád naleznete na odkazu:
https://content.idsjmk.cz/jrady22/220601/226.pdf

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY

KRASOBUSKRASOBUS
JÍZDENKAJÍZDENKA

Pamětní zpáteční jízdenka  
v ceně 30,- Kč obsahuje 
slevové kupony na služby  
v Blansku a Moravském krasu. 

Platnost slevových kuponů je 
neomezená. 

Pamětní jízdenky jsou  
v prodeji v období červen-září.

Více o kupónech na 
www.krasobus.cz

PUNKEVNÍ JESKYNĚ 
Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu, 2 km od 
informačního centra Skalní mlýn proti proudu říčky Punkvy. 
Návštěvníci procházejí mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou 
výzdobou na dno propasti Macocha. Hloubka propasti je 138 metrů, 
rozměry půdorysné jsou 174x76 metrů.
Další částí návštěvní trasy je projížďka na lodičkách po 
podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka 
Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. 

TAJEMNÁ PROPAST MACOCHA
Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po 
podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova 
dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou 
součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - 
Amatérské jeskyně, jejíž délka je více než 30 kilometrů.

KATEŘINSKÁ JESKYNĚ
Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po 
podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova 
dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou 
součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - 
Amatérské jeskyně, jejíž délka je více než 30 kilometrů.

DŮM PŘÍRODY
Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po 
podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova 
dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou 
součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - 
Amatérské jeskyně, jejíž délka je více než 30 kilometrů.
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Na celodenní výlety se vám vyplatí
Jednodenní jízdenky IDS JMK

Jednodenní jízdenky umožní pohodlné a bezstarostné cestování především o 
víkendech a ve státní svátky. 

V nepracovní dny mohou s jednou jednodenní jízdenkou základní přenosnou 
společně cestovat dva cestující nad 15 let a až tři děti do 15 let.  

Varianty jednodenních jízdenek:
Jednodenní všezónová jízdenka - jízdenka platí ve všech tarifních zónách IDS 
JMK včetně brněnských zón 100+101. Cena jízdenky 190 Kč.
Jednodenní mimobrněnská všezónová jízdenka - jízdenka platí ve všech 
zónách IDS JMK mimo brněnské zóny 100+101. Cena jízdenky 150 Kč. 
Jednodenní brněnská jízdenka pro tarifní zóny 100+101. Jízdenka platí pouze 
ve dvou brněnských zónách 100+101. Cena jízdenky 90 Kč.

Např. pokud si koupíte jízdenku pro město Brno, pak stačí jet jenom čtyři cesty a 
už se vám jízdenka vyplatí  (za obyčejné jízdenky zaplatíte 100 Kč, za jednodenní 
jízdenku 90 Kč). Jednodenní jízdenky se prodávají ve třech variantách: pro město 
Brno (zóny 100 + 101) za 90 Kč, pro všechny zóny mimo 100 + 101 za 150 Kč a 
celosíťové za 190 Kč. Jednodenní jízdenky lze koupit především na železničních 
stanicích, u řidičů regionálních autobusů.
Turistické jízdenky pro vybrané oblasti Jihomoravského kraje platí stejně 
jako klasické turistické jízdenky 24 hodin od označení nebo zakoupení u řidiče 
regionálního autobusu. V nepracovní dny s jednou základní jízdenkou přenosnou 
mohou cestovat až dvě osoby starší 15 let s maximálně 3 dětmi do 15 let. Můžete 
zakoupit jízdenku pro oblast Moravského krasu, Slovácka, Pálavy nebo Podyjí. 

Pálava - jízdenka platí v zónách 530, 535, 537, 540, 545, 550, 551, 552, 555, 560, 561, 
562, 565, 570, 571, 572, 575, 580, 581, 582, 585, 592, 912. Cena jízdenky 100 Kč.
Podyjí - jízdenka platí v zónách 459, 479, 550, 560, 570, 580, 800, 810, 812, 815, 
817, 818, 820, 822, 823, 825, 829, 831, 832, 833, 835, 837, 839, 843, 845, 847, 855, 

857, 867, 877. Cena jízdenky 100 Kč.
Moravský kras - jízdenka platí v zónách 220, 225, 226, 230, 232, 235, 236, 240, 
245, 246, 250, 255, 256, 257, 260, 262, 265, 266, 267, 270, 275, 277, 280, 285, 286, 

287, 297, 290, 295. Cena jízdenky 100 Kč.
Slovácko - jízdenka platí v zónách 565, 572, 575, 585, 630, 640, 650, 652, 653, 660, 
662, 665, 675, 685, 687, 689, 695, 900, 910, 912, 915, 917, 925, 935, 945, 955, 965 

a 975. Cena jízdenky 100 Kč.

24 H

Dopravní poradna - otázky od Vás
Plánuji na léto pobyt v Lechovicích 
a výlety po okolí. (Brno, Pálava, 
Mikulov atd) Vhodná by tedy byla 
jízdenka na 5 dní všechny zóny, 
kterou mohu koupit pouze přes 
aplikaci Poseidon, jak jsem se dočetla. 
Budu cestovat se 14 letým dítětem. 
Budou se zobrazovat obě jízdenky na mojí registraci 
 v mobilní aplikaci? Platí jízdenka i na vlak do Rakouska 
do Retzu a zpět?

Ano, pětidenní jízdenka za 580 Kč, zlevněná pro 
dítě do 15 let za 290 Kč je ideální možností, jak se 
pohybovat po celém Jihomoravském kraji nejen o 
prázdninách ale po celý rok. Můžete použít veškeré 
linky IDS JMK, jejich rozsah najdete v plánu sítě na 
www.idsjmk.cz, můžete cestovat i po Brně, případně 
si udělat výlet do Aqualandu Moravia, Retzu, Laa a 
o víkendu TURISTBUSEM z Mikulova do Poysdorfu 
nebo Falkensteinu. Vašemu synovi by se mohlo líbit i 
muzeum nesmyslů v Herrnbaumgartenu. Spojení a 
jízdní řády vyhledávejte prosím přes www.idsjmk.cz, 
celostátní vyhledávač není úplně spolehlivý. Jízdenku 
koupíte prostřednictvím aplikace POSEIDON. Nemusíte 
nabíjet kredit, zaplatíte bankovní kartou. Obě jízdenky 
mohou být v jednom mobilu, pokud budete cestovat 
spolu. Pokud byste se chtěli rozdělit, je lepší koupit do 
každého mobilu zvlášť.

Máte dotaz?
Napiště nám na
info@kordis-jmk.cz

jízdenka
5 dní
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VÝLUKA NA LINCE S81 ZNOJMO - ŠUMNÁ
7. A 9. 6. 2022

S81
Vlaky linky S81 budou v úseku Znojmo – Grešlové Mýto nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS81 ve dnech 7. a 
9..6. 2022 v době vždy od 07:35 do 13:50 hodin.

Autobusy linky xS81 pojedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes 
Citonice, do/z železniční stanice Šumná.
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:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
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.“)

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
4. 6. 2022

S3
Z důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu 
budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle
jízdního řádu linky xS3.

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

VÝLUKA TRAMVAJÍ MERHAUTOVA
4. - 5. 6. 2022

5, 9
Z důvodu výměny kolejí a výhybek bude od zahájení provozu 
denních linek v sobotu 4. června 2022 do 17:00 v neděli 5. června 
2022 vyloučen provoz tramvají v úseku Moravské náměstí – 
Jugoslávská.

Tramvajová linka 3 pojede v úseku Česká – Vojenská nemocnice 
odklonem ulicemi Rooseveltova a CejlVynechá tak zastávky Moravské 
náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Na 
odklonové trase obslouží zastávky Malinovského náměstí (zastávky 
linky 1), Körnerova a Tkalcovská.

Tramvajová linka 5 pojede pouze v úseku (Ústřední hřbitov –) 
Mendlovo náměstí – Česká. Od zastávky Česká budou tramvaje 
pokračovat jako linka 9 směr Juliánov.

Tramvajová linka 9 pojede pouze v úseku Juliánov – Česká. Od 
zastávky Česká budou tramvaje pokračovat jako linka 5 směr 
Mendlovo náměstí (– Ústřední hřbitov). Ve směru na Českou pojede 
linka 9 od zastávky Hlavní nádraží (6. kolej) ulicí Rooseveltovou. 
Vynechá tak zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody, na odklonové 
trase obslouží zastávku Malinovského náměstí (zastávka linky 1).

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x5 a tramvajová linka 
x9:

Autobusová linka x5 pojede v trase Česká – Moravské náměstí – 
Dětská nemocnice – Jugoslávská – Štefánikova čtvrť. Na trase obslouží 
všechny zastávky linky 5 v pravidelných polohách.

Tramvajová linka x9 pojede v trase Lesná, Čertova rokle – 
Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí (zastávka linek 
2, 4 a 7) – Hlavní nádraží (1. kolej) – Náměstí Svobody – Česká 
(nástupiště 6) – Malinovského náměstí (zastávka linky 1) – Tkalcovská 

– Jugoslávská – Lesná, Čertova rokle. Na trase obslouží všechny 
pravidelné tramvajové zastávky.

OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 4 .- 5. 6. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 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.

JEDNOSMĚRNÁ VÝLUKA AUTOBUSŮ V ULICI 
KULKOVĚ

3. 6. - 31. 7. 2022

64
Z důvodu postupu prací při výstavbě velkého městského okruhu bude 
od pátku 3. června 2022 do ukončení této etapy prací (předpoklad do 
konce července 2022) omezen provoz v ulici Kulkově.
Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek pojede v úseku 
Stará osada – Podsednická odklonem ulicemi Svatoplukovou a 
Podsednickou.

• Neobslouží tak zastávku Údolíček, náhradou obslouží zastávku 
Židenice, kasárna.

• Ve směru na Starou osadu pojede linka 64 po své pravidelné trase 
přes zastávku Údolíček.
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PŘESUN ZASTÁVKY MORAVANY, HLAVNÍ
6. 6. - 15. 8. 2022

51, 501
Od pondělí 6. 6. 2022 bude přesunuta zastávka Moravany, Hlavní 
přibližně o 40 vpřed. Předpoklad ukončení je 15. 8. 2022.

ZASTÁVKA ZASTÁVKA, HOTEL BEZ OBSLUHY
4. - 23. 6. 2022

420, 424
Autobusová zastávka Zastávka, hotel bude od 4. 6. 2022 do 23. 6. 
2022 bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY VRACOV, OBÚ
6. 6. - 31. 7. 2022

665, 912
Od 6. 6. 2022 od 7:00 hodin do 31. 7. 2022 bude přeložena zastávka 
Vracov, ObÚ pro linky 665 a 912.

Zastávka ve směru Kyjov je přeložena 300 m zpět poblíž domu č.p. 
218.

Zastávka ve směru Bzenec je přeložena 300 m zpět poblíž domu č.p. 
1799.

Prosím přejděte si na přeloženou zastávku. Děkujeme za pochopení

ZMĚNY ZASTÁVEK V LIDÉŘOVICÍCH
13. 6. - 2. 8. 2022

910, 911
Od 13. 6. do 2. 8. 2022 23:59 bude zcela uzavřena komunikace 
přes Vnorovy, Lidéřovice z důvodu její opravy. Zastávky Vnorovy, 
Lidéřovice a Vnorovy, škola budou v uvedenou dobu bez obsluhy. 
Bude zřízena náhradní zastávka „Vnorovy, kopec“ v blízkosti 
domů č. p. 187 a 664 na ulici Hlavní.

Děkujeme za pochopení

REGIONÁLNÍ
CYKLOBUSY
IDS JMK

O víkendu cyklobusy IDS JMK
www.idsjmk.cz/cyklo

Plánované výluky na léto
Vážení cestující,
v letním období proběhnou dlouhodobé výluky vlaků. In-
formace se mohou změnit. Aktuální informace uvedeme 
vždy u konkrétní výluky.

Jedná se o následující úseky:

Linka S91 Hodonín – Strážnice – Veselí nad Moravou
V období 1.7. – 11. 8. 2022 budou z důvodu oprav trati vlaky 
linky S91 mezi Hodonínem a Strážnicí nahrazeny autobusy. Od 
12.8. do 31.8.2022 budou vlaky nahrazeny náhradními autobu-
sy v celé trase Hodonín – Strážnice – Veselí nad Moravou. Auto-
busy budou umožňovat přepravu jízdních kol denně v intervalu 
2 hodiny.

Linka S52 Zaječí – Čejč – Hodonín
V období 2. 7. – 15. 8.2022 bude z důvodu opravy trati zcela 
vyloučen provoz vlaků S52 v celé trase Zaječí – Čejč – Hodonín. 
Doprava bude zajištěna náhradními autobusy umožňujícími 
přepravu kol.

Linka S41 Moravské Bránice – Hrušovany n. J.-Šanov
V úseku Moravské Bránice – Hrušovany n. J.-Šanov bude opět 
z důvodu opravy trati vyloučena doprava v období 1. 7.-13. 8. 
2022. Náhradní autobusová doprava linky xS41 bude vedena 
různými trasami. Autobusy budou umožňovat přepravu jízd-
ních kol denně v intervalu 4 hodiny.
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Vážení cestující,
letos pro Vás v rámci festivalu Ignis Brunensis - Dnů dopravní nostalgie připravujeme 
jízdy parního vlaku mezi starým a novým nádražím v Králově Poli.
Na nádraží v Králově Poli bude možné vidět zajímavou výstavu týkající se místního 
nádraží a jeho budoucnosti.
Z centra Brna bude zajištěno spojení historickými autobusy.
Aktuální informace o akci uveřejníme na www.idsjmk.cz v nejbližších dnech a v příštím 
infomailu.
Rezervujte si termín 18. 6. 2022 :).

Tiskové chyby vyhrazeny

IGNIS BRUNENSIS
DNY
DOPRAVNÍ
NOSTALGIE
SOBOTA 18. 6. 2022


