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Změny a výluky v dopravě

Jeskyně Výpustek 6-7
Výstava vláčků Židlochovice

3-5

Nákupní svátek
Na sedmnáctém listopadu
nevidíme žádnou vadu
volným dnem ho oslavíme
déle spáti zítra smíme.
Jak využít volné chvíle?
na nákupy jeďme čile
Vánoce jsou cuby dup
tak je třeba pustit chlup.
Nechme auto v klidu doma
parkovištěm zácpa cloumá
dávno není otravou
jet veřejnou dopravou!

SLEVY V RÁMCI IDS JMK
PRO KATEGOIE CESTUJÍCÍCH

STÁTNÍ SVÁTEK
A PÁTEK 18. 11.

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student či senior? Určitě při
cestách mimo Brno využíváte slevy.

17. a 18. listopadu
rozdíl mezi regionem a Brnem

Hlaste prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou A nebo Zlevněnou B.

A

Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji včetně Brna stačí Zlevněná A.

B

pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou dopravu, potřebují
Zlevněnou B.

Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let potřebují při cestách bez
brněnské městské dopravy Zlevněnou A,

V pátek 18. listopadu 2022 jezdí regionální
linky IDS JMK podle běžných jízdních řádů
platných pro pracovní dny. V Brně na
linkách 1-99 se jezdí většinou podle
jízdních řádů pro pracovní dny prázdniny.
Školní autobusové linky š85, š86 a š88
budou mimo provoz.

Děkujeme Vám

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Nezapomeňte předložit platný doklad ke slevě. Zkontrolujte si prosím platnost dokladů
a průkazek.

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 je státní
svátek a spoje IDS JMK pojedou podle
jízdních řádů platných pro soboty +
neděle. Velká nákupní centra jsou otevřena
bez omezení.
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Tiskové chyby vyhrazeny

ELEKTRONICKÉ
PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

2022

Kde se zaregistrovat k pořízeni elektronické jízdenky?
Registrujte se a jízdenky kupujte přes eshop.idsjmk.cz.

Co potřebujete k vyřízení elektronické jízdenky?
Předem:
- bankovní kartu jako nosič jízdenky
- dětem do 15 let stačí klíčenka nebo samolepka (mládež do 18 let je může používat, pokud nejezdí do Brna)
Při vyřizování:
- svou fotografii k nahrání do e-shopu
- fotografii občanského průkazu k nahrání do e-shopu / po ověření totožnosti můžete smazat (do 15 let stačí rodný list).
Vše vyřídíte z domu.

S registrací a koupí jízdenky vám pomůžeme
Pokud si nevíte rady – navštivte naše Kontaktní centra, kde vám pomůžeme
- v Brně – v podchodu pod hlavním nádražím, ne na Novobranské ulici
- v Břeclavi, Vyškově, Boskovicích (provozované přímo KORDIS)
- v Kyjově, Blansku, Znojmě a Hodoníně (provozované partnery KORDIS)

Kde vám poradíme a pomůžeme?
V případě nejasností nás můžete kontaktovat také na info@kordis-jmk.cz, prosím nevolejte, na většinu dotazů týkajících se elektronického odbavení nelze bez prověření okamžitě telefonicky odpovědět.

ESHOP.IDSJMK.CZ
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Aktuální změny

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE

PŘESUNY ZASTÁVEK V LECHOVICÍCH

17. A 19. 11. 2022

17. 11. 2022 (ALTERNATIVNĚ DRUHÝ TERMÍN 19. 11. 2022)

S3
Ve dnech 17. a 19. 11. 2022 vždy od 8:00 do 19:55 hodin z důvodu
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou vlaky
linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy
náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.
Přeprava 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

ODŘEKNUTÍ VYBRANÝCH VLAKŮ BRNO - KUŘIM
19. - 20. 11. 2022

Změna zastávek:
Lechovice, zámek (na sil. I/53H) - pro linku 108 dočasně zrušeny,
náhradou zastávky Lechovice, ObÚ na silnici II/414 v dolní části Lechovic
Lechovice, ObÚ (na silnici I/53H) - pro linku 108 pomalé zastávkové
spoje přeloženy do zastávek Lechovice, ObÚ na silnici II/414
(zastávky linky 822 IDS JMK)

VÝLUKA TRAMVAJÍ DO LÍŠNĚ
17. - 20. 11. 2022

S3
O víkendu 19. a 20. 11. 2022 od 9:30 do 15:30 hodin budou zrušeny
vybrané vlaky linky S3 v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim: 4921,
4923, 4925, 4969, 4971, 4973 4970,4918, 4920, 4922, 4926, 4928.

VÝLUKA V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
19. - 22. 11. 2022
75, E75, N94, 211
Z důvodu jeřábových prací nebude od 8:00 v sobotu 19. listopadu
2022 nepřetržitě do 18:00 v úterý 22. listopadu 2022 možné
otáčení autobusů v Bílovicích nad Svitavou u železniční stanice.
Autobusové linky 75, E75, N94 a 211 budou ukončeny v zastávce
Bílovice nad Svitavou, náměstí.
Změny zastávek:
Zastávka Bílovice nad Svitavou, železniční stanice bude po dobu
výluky bez obsluhy.

OMEZENÍ V LAA AN DER THAYA
104
V úterý 22. 11. 2022 od 6 do 16 hodin bude linka 104 v Laa an
der Thaya vynechávat zastávku v Laa an der Thaya, Stadtplatz.
Místo toho bude obsluhovat zastávku Laa an der Thaya,
Stadtfeldgasse, která se nachází na hlavní ulici Staatsbahnstraße
směrem k vlakovému nádraží Laa a. d. Thaya, Bahnhof.
Změna zastávek:
stálé zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz - dočasně bez
obsluhy. Dočasné přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz
do zastávky Laa an der Thaya, Stadtfeldgasse pro linku 104 IDS JMK.
5 4317 4317

8, 10
Z důvodu výměny kolejnic a opravy tramvajové tratě bude ve
dnech 17. – 20. listopadu 2022 vždy celodenně vyloučen provoz
tramvají v úseku Krásného – Novolíšeňská.
Tramvajová linka 8 bude rozdělena na dvě části: Starý Lískovec,
smyčka – Krásného a dále odklonem do zastávky Stránská skála smyčka a Novolíšeňská – Mifkova.
Neobslouží tak zastávky Bělohorská, Bílá hora a Líšeňská. Zastávky
Novolíšeňská, Masarova a Kotlanova budou v obou směrech
obsluhovány vždy na koleji pro směr do centra.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x8 v trase
Podstránská – Bělohorská – Bílá hora – Novolíšeňská – Bartákova
– Rotreklova – Jírova.
Přestup mezi „lískoveckou“ větví linky 8 a linkou x8 bude zajištěn
v zastávce Podstránská, přestup mezi linkou x8 a „líšeňskou“ větví
linky 8 bude možný v zastávce Novolíšeňská. Zastávku Líšeňská
nelze náhradní dopravou obsloužit. Všechny zastávky budou linkou
x8 obsluhovány na zastávkách náhradní dopravy na přilehlých
komunikacích.
V souvislosti s odklonem linky 8 na Stránskou skálu bude linka 10 (s
výjimkou několika vybraných spojů v ranních a večerních hodinách)
ukončena ve smyčce Geislerova.

22. 11. 2022 (6-16)

www.idsjmk.cz

108
Ve státní svátek 17. 11. 2022 pomalé spoje linky 108 pojedou
obousměrně odklonem po obchvatu Lechovic po silnicích I/53
a II/414 v trase pravidelných expresních spojů linky 108. Zastávky
Lechovice, zámek budou po dobu uzavírky zcela bez obsluhy
linkou 108. Náhradou budou zastávky Lechovice, ObÚ na silnici
II/414 v dolní části obce Lechovice. POZOR náhradní termín této
výluky může být v sobotu 19. 11. 2022.

info@kordis-jmk.cz

PRODLOUŽENÍ VÝLUKY NA LINCE 201
AŽ DO 10. 12. 2022
157, 201, 231
Autobusová výluka na lince 201 mezi Jedovnicemi a Křtinami
se prodlužuje až do 10. 12. 2022. Výlukové JŘ zůstávají v platnosti.
Děkumeme za pochopení.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA LINCE S91 VESELÍ NAD MORAVOU VRBOVCE
21. - 22. 11. 2022

19. - 20. 11. 2022
S41

S91
Ve dnech 21. a 22. 11. 2022 vždy od 7:00 do 14:00 hodin budou
vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu jako
linka xS91.
Autobusy náhradní dopravy 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.
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.
POZOR: 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.
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) - na
zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (trasa B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad
Veličkou“ (trasa A)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k
nádraží (trasa A)
• Vrbovce: u staniční budovy (trasa A)

www.idsjmk.cz

VÝLUKA NA LINCE S41

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Vlaky linky S41 budou 19. a 20. 11. 2022 v době vždy od 8:40 do
14:10 hodin nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která
bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS41.
Vlaky z/do Brna pojedou přímo do/z Ivančic, kde je umožněn
přestup cestujících na/z autobusů náhradní dopravy.
Autobusy pojedou po několika odlišných trasách:
trasa A – vede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov, nám.
(mimo žel. stanici), Rakšice do Bohutic – Miroslavi a zpět.
trasa B – vede ze železniční stanice Ivančice do Mor. Krumlov žel.st..
Odtud rozveze cestující na zastávky IDS JMK v Moravském Krumlově:
stezka, Václavská, Kavalírka, nám., u parku, poliklinika, Břízová, Jatky
a zpět.
Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a autobusy linek 441,
442, 443, 444 a 445 ve směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS
JMK „Moravský Krumlov, u parku“. Na autobusy NAD vyčkejte po
dobu dle MSP v této zastávce a umožněte přestupu cestujících z
protisměrné zastávky Mor. Krumlov, u parku.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní
dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Ivančice (trasa A a B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů
IDS JMK „Ivančice, žel. st.“
Moravský Krumlov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, u parku“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Durdice“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice,
restaurace“
Moravský Krumlov (trasa B)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Stezka“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, poliklinika“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Břízová“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, jatky“
Rakšice (trasa A) - u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav,
rozc.4.0“

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA SILNICE II/429 NESOVICE - MILONICE
19. - 20. 11. 2022

PROLOUŽENÍ LINEK XS2B A XS2K DO RÁJCEJESTŘEBÍ
25. - 28. 11. 2022 + 2. - 5. 12. 2022

643, 650, 651
Během víkendu 19. a 20. 11. 2022 bude probíhat výluka mezi
obcemi Nesovice - Milonice. Linky 643, 650 a 651 pojedou
následujícím způsobem:
Linka 643 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje obousměrně
mezi zastávkami Bučovice, zdrav. stř. a Uhřice, rozc.1.0 jedou
odklonem silnicí II/431 směrem na Kozlany a poté silnici II/429.
Zastávku Uhřice, rozc. směr Bučovice obslouží za křižovatkou (stočí
se bus směrem na Kozlany) a směr Brankovice obslouží na rozcestí u
protisměrného označníku. Na odklonové trase neobsluhuje žádnou
zastávku. Neobsluhují zastávky v úseku Bučovice, Vícemilice až
Milotice a zpět.
Linky 650 a 651 pojedou dle výlukového jízdní řádu. Vybrané spoje
jsou mimořádně prodlouženy v úseku Nesovice, žel.st. až Bučovice,
aut.st. a zpět.
Změna zastávek:
Zastávka Uhřice, rozc. 1.0. směr Bučovice přesunuta 50 metrů
směr Kozlany za křižovatku.
Zastávka Uhřice, rozc. 1.0. směr Brankovice přesunuta na rozcestí
v protisměrném označníku.
Zastávka Milonice oba směry bez obsluhy. Blízká obsluhovaná
zastávka je Uhřice, rozc. 1.0.
Zastávka Nesovice, pož. zbroj. oba směry bez obsluhy. Blízká
obsluhovaná zastávka je Nesovice, čerp.st.
Úsek mezi zastávkami Nesovice, žel.st. a Bučovice, Vícemilice a
zpět je bez obsluhy linky 643. Náhradou v úseku mezi zastávkami
Nesovice, žel.st. - Bučovice, Vícemilice - Bučovice, aut.st. a zpět
jsou zavedeny linky 650, 651.

XS2K, XS2B
Z důvodu stavebních prací při budování podchodu na trati
Blansko - Rájec-Jestřebí budou linky NAD xS2B a xS2K
prodlouženy až do Rájce-Jestřebí od 25. 11. 2022 od 20 hodin do
28. 11. 2022 do 4:00 hodin.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Blansko:
Blansko, aut.st., stanoviště 15, 16, příjezd i odjezd ve směru Brno –
Blansko – Rájec-Jestřebí (linky xS2B a xS2K)
Blansko, aut.st., stanoviště 14, příjezd i odjezd ve směru RájecJestřebí – Blansko – Brno, Královo Pole (linka xS2K)
Blansko před staniční budovou, příjezd i odjezd ve směru RájecJestřebí – Blansko – Brno hl.n. (linka xS2B)
• Blansko město - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Svitavská“
• Dolní Lhota - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Dolní Lhota“
• Rájec-Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Rájec-Jestřebí, žel. st.
Zajištění přestupních návazností v Blansku
Přestup mezi linkami xS2C a xS2B(xS2K) ve směru Adamov – RájecJestřebí bude zajištěn na autobusovém stanovišti, stanoviště č.15,
16. Proto příjezd linky xS2C od Adamova bude v Blansku u všech
spojů na autobusové stanoviště.
Přestup mezi linkami xS2B a xS2C ve směru Rájec-Jestřebí – Adamov
bude před staniční budovou.
Výluka se opakuje take v termínu od 2. do 5. 12. 2022.

PŘESUN ZASTÁVKY SEDLEC, POŠTA
21. 11. - 15. 12. 2022
585
Od 21. 11. do 15. 12. 2022 bude zastávka „Sedlec, pošta“ přesunuta
v obou směrech takto:
Ve směru Valtice k domu č. p. 8.
Ve směru Mikulov mezi domy č. p. 14+22.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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„tajemná jeskyně Moravského krasu“
Více o jeskyních:
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek

Letovice
Boskovice

Druhá světová válka nejvíce poznamenala podstatnou část prostor jeskyně Výpustek. Již v
roce 1938 převzala podzemní unikát Čs armáda, která zde měla muniční sklad. V průběhu
války pak byly jeskyně obsazena německou armádou, která zde zřídila továrnu na letecké
motory. Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně znovu Čs armáda, která zde vybudovala
mohutný podzemní protiatomový kryt.
Jak se k jeskyni dostanete?
Je to snadné využít lze trasu přes Adamov linkou xS2A a poté přestoupit na linku 157 anebo
přes Křtiny linkou 201 a opět přestoupit na linku 157. Zastávka Březina, jeskyně Výpustek
(zastávka je na znamení) Pro jednu cestu k jeskyni Výpustek potřebujete jízdenku na 4 zóny
za 34 Kč, majitelům předplatní jízdenky na zóny 100+101 stačí jízdenka na 3 zóny za 27 Kč.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tišnov

Blansko
Vyškov
Výpustek
Brno
Kyjov

Znojmo

Hodonín
Mikulov

eshop.idsjmk.cz

Břeclav
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