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Integrované novInky

o víkendu do jedovnic 
na výlov olšovce
Vážení cestující,
tento víkend vás zveme na výlov rybníka Olšovce  
v Jedovnicch na Blanensku.
Tradičně posilujeme společně s dopravcem linku 201 a 
také prodlužujeme linky 167 až do Blanska. 
Více na straně 4.
                                          Přejeme vám krásný zážitek.

Tiskové chyby vyhrazeny

výlov olšovce
strana 4

projekt Youmobil

strana 6

slevový
program ids jmk

muzeum 
Blanenska

http://www.muzeum-blanenska.cz

přepravní kontrola
ve vlacích a vozidlech

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno 
Muzeum Blanenska, které zajímavou formou 
představuje historii zdejšího regionu
sleva na vstupné do expozic ve výši 20 % 
se poskytuje následovně:

 20 % ze vstupného při předložení platné 
jízdenky IDS JMK. 
Sleva se poskytne i ze zlevněného 
vstupného pro studenty a seniory. 
Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce a výstavy.

děkujeme vám, 
že cestujete s platnou jízdenkou

více na https://www.idsjmk.cz/kontrola.aspx                    

Přepravní kontrolu v rámci IDS JMK (dle Smluvních přepravních 
podmínek IDS JMK a Tarifu IDS JMK) provádějí revizoři, pověření 
pracovníci, průvodčí a také řidiči vozidel.
ve vozidlech a vlacích se můžete setkat s revizory:

 kordis jmk a.s. 
 dpmB
 Čd (platí spp Čd)
 přepravní kontrola firmy asad - jiří sladký
 přepravní kontrola firmy ingsped
 přepravní kontrola vyškov

výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení 
Smluvních přepravních podmínek činí 1500 kč. pokud cestující 
přirážku uhradí na místě v hotovosti nebo do 5 pracovních dnů 
ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 800.
Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, že byl v době kontroly držitelem 
platné průkazky s kupónem, uhradí pouze poplatek ve výši 50 Kč.                                                              

                                                                             děkujeme vám, že cestujete s platnou jízdenkou

revizor
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Tiskové chyby vyhrazeny

od 21. 10. 2019 od 7:30 nepřetržitě do 23.10.2019 do 14:30 hodin budou vlaky linky s52 v úseku zaječí – 
kobylí na moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

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.“)

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

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

výluka na lince s52
21. - 23. 10. 2019
S52

ve dnech 22. a 23. 10. 2019 vždy od 8:00 do 14:05 hodin budou vlaky linky s91 budou v úseku strážnice 
– veselí nad moravou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. přeprava jízdních kol není v autobusech 
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 s91 
strážnice - veselí n/m

22. - 23. 10. 2019
S91

ve dnech 24. a 25. 10. 2019 vždy od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky s91 v úseku strážnice – hodonín 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna. 
platí výlukový jízdní řád.

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 - hodonín

24. - 25. 10. 2019
S91

od 21. 10. 2019 do 20. 12. 2019 bude omezen průjezd pustiměří na vyškovsku.
linka 755 - všechny spoje pojedou obousměrně mezi zastávkou Pustiměř rozc. a Pustiměř ZŠ dklonem po 
místních komunikacích kolem školy a zastávku ZŠ obslouží v přesunuté poloze.
linka 756 - spoj 8 pojede mezi zastávkou Pustiměř náves a Pustiměř ZŠ odklonem po místních komunikacích 
kolem školy a zastávku ZŠ obslouží v přesunuté poloze.
Změna zastávek: Pustiměř, ZŠ přesunuta cca 60m směr Drysice.

výluka v pustiměři
21. 10. - 20. 12. 2019
755 + SPoJ 8/lINKy 756

ve dnech 26. a 27. 10. 2019 vždy od 8:30 do 16:10 hodin budou vlaky linky s2/4708/4717, 4712/4721, 
4716/4725, 4720/4729  v úseku letovice – Březová nad svitavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 
ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Březová nad Svitavou, žel.st.“;
Moravská Chrastová – na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“;
Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „letovice, žel. st.“;

výluka mezi letovicemi 
a Březovou nad 
svitavou

26. - 27. 10. 2019
S3
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Tiskové chyby vyhrazeny

z důvodu údržby tramvajové trati a opravy povrchu komunikace v ulici minské bude upraven provoz 
tramvajových a autobusových linek.

změny na tramvajových linkách
platí od zahájení provozu denních linek v sobotu 19. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 20. 
října 2019 (předpoklad 16:30).
linka 3 mezi zastávkami Česká (směr Bystrc přeložená zastávka) – Vozovna Komín obousměrný odklon 
přes Mendlovo náměstí a Pisárky. Vynechá všechny zastávky v úseku Grohova – Rosického náměstí. 
Zastávku Česká směr Bystrc obslouží v přeložené poloze na ulici Joštově (společně s linkami 5, 6 směr 
Mendlovo náměstí).
Spoje, které jedou v ranních hodinách ze zastávky Komín, smyčka, budou nahrazeny autobusem až od 
zastávky Vozovna Komín (na mostě).
náhradní dopravu zajistí linka x3 mezi zastávkami Česká – Tábor – Vozovna Komín po trase a zastávkách 
linky 3. Zastávky Tábor a Burianovo náměstí obslouží v obou směrech v přeložených polohách. Vynechá 
zastávku Králova, náhradou obslouží zastávky Jindřichova a Spojovací. Zastávku Rosického náměstí 
obslouží v obou směrech na zastávce linky 44 / 84. Navíc obslouží v obou směrech zastávku Hlavní. 
Zastávku Vozovna Komín obslouží na mostě (zastávka linky 84).

změny na autobusových linkách

platí od 9:00 v pátek 18. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 20. října 2019 (předpoklad 
22:30).
linka š88 vynechá zastávku Králova, náhradou obslouží zastávku Jindřichova (směr Náměstí Svornosti).
linka N92 a případné autobusy náhradní dopravy za linku 3 obslouží zastávky Tábor a Burianovo náměstí 
v obou směrech v přeložených polohách (viz dále) a vynechají zastávku Králova. Náhradou obslouží v 
obou směrech zastávky Jindřichova a Spojovací.
změna zastávek:
Zastávka Králova bude bez obsluhy autobusy! Využijte zastávky Jindřichova a Spojovací.
Zastávka Burianovo náměstí v obou směrech bude pouze pro autobusy přeložena 120 metrů blíže k 
zastávce Mozolky.
Zastávka tramvaje Tábor z centra bude obsluhována pouze tramvajemi a linkou 68 směr Náměstí Míru. 
linky x3, N92 a autobusy případné náhradní dopravy za linku 3 (v době provozu linky 3 po běžné trase) 
obslouží zastávku autobusu na ulici Tábor (u křižovatky s ulicí Veveří).
Zastávka tramvaje Tábor do centra bude obsluhována pouze tramvajemi. linky x3, N92 a autobusy 
případné náhradní dopravy za linku 3 (v době provozu linky 3 po běžné trase) obslouží zastávku autobusu 
na ulici Veveří (zastávka linky 68 směr Šumavská).

výluka na ulici minské
18. - 20. 10. 2019
3, Š88, N92

od úterý 22. října 2019 do pátku 25. října 2019 bude v provozu posilová tramvajová linka P1 vždy od 8:30 
do 14:00 hodin po trase Hlavní nádraží (směr výstaviště 1. kolej) – Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní 
vstup – lipová – Pisárky (pouze výstup). Na trase obslouží zastávky linky 1. odjezdovou zastávkou linky P1 
ve směru do centra je zastávka lipová.

Pro dopravu k areálu výstaviště lze také využít pravidelné linky 1, 25, 26, 35, 37, 44, 52 a 84.

Upozorňujeme návštěvníky, že vstupenky na veletrh neplatí jako jízdenky!

veletrh gaudeamus
22. - 25. 10. 2019
P1, 1, ...



Kategorie
cestujícího

bez předplatní 
jízdenky pro 

zóny 100+101

 s předplatní 
jízdenkou pro 
zóny 100+101

počet
zón cena počet

zón cena

dospělý 5 zón 42 Kč 4 zóny 34 Kč

cestující 65+* 5 zón 10 Kč* 4 zóny 8 Kč

student do 26* 5 zón 10 Kč* 4 zóny 8 Kč

ve všech spojích ids jmk bude platit 
tarif ids jmk.
jednodenní jízdenky ids jmk
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších 
oblastí kraje do Jedovnic 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 dět do 15 let.

přehled spojení

ve dnech 19. – 20. 10. 2019 proběhne v jedovnicích tradiční výlov rybníka 
olšovce. Společnost KoRDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení 
vybraných linek v oblasti. Jedná se konkrétně o následující posílení spojů:

sobota a neděle 19. a 20. 10. 2019
linka 201 bude operativně posílena v úseku Brno, Stará osada – Jedovnice, nám. 
na základě aktuální poptávky po přepravě případným řazením dalších autobusů 
navíc u spojů dle platného jízdního řádu přibližně v čase 9:00 – 12:15 ve směru z 
Brna do Jedovnic a v časech cca 13:00 až 19:00 ve směru z Jedovnic do Brna.

linka 167 běžně vedená v nepracovních dnech jen v úseku Vyškov – Senetářov 
prodloužena o úsek senetářov – jedovnice – Blansko, čímž zajistí jednak přímé 
spojení ve směru z Vyškova do Jedovnic, ale především posilu lince 231 v úseku 
Blansko – jedovnice. spoje z Blanska od 8:52 do 12:52 odjíždějí ze stanoviště 7.

jízdenkY

jednorázové jízdenky
Pro cestu lze využívat také klasické 
jednorázové jízdenky IDS JMK, které 
koupíte přímo u řidiče v regionálních 
autobusech nebo na vlak. nádražích.

ceny jízdenek Brno - jedovnice při 
cestě přes Blansko (vlak+bus)

* Ceny uvedené v tabulce platí při nevyužití městských 
linek 1 - 99 po Brně. Slevu je třeba doložit dle Tarifu IDS JMK.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Přehled spojení
výlov olšovce 2019

Kategorie
cestujícího

bez předplatní 
jízdenky pro 

zóny 100+101

 s předplatní 
jízdenkou pro 
zóny 100+101

počet
zón cena počet

zón cena

dospělý 5 zón 42 Kč 3 zóny 27 Kč

cestující 65+* 5 zón 10 Kč* 3 zóny 6 Kč

student do 26* 5 zón 10 Kč* 3 zóny 6 Kč

ceny jízdenek Brno - jedovnice při 
cestě přes Blansko (vlak+bus)

s2

Bílovice
nad svitavou

Babice
nad svitavou

adamov

adamov
zastávka

Blansko

201

Brno
stará osada

231

směr letovice

směr vyškov

jedovnice
výlov olšovce

R19

směr studnice

s2 R19

167

doporučení od pořadatelů:
cestujícím z náměstí (zastávka náměstí) nedoporučujeme chodit boční ulicí (přes 
záměstí), protože zde vzhledem k malé šířce komunikace hrozí kolize s auty, která 
intenzivně najíždí a vyjíždí z velkého asfaltového parkoviště.Doporučujeme sejít 
přímo po náměstí dolů - směrem k bytovkám - po obou stranách náměstí jsou široké 
chodníky. Pokud vystupujete na zastávce Chaloupky nebo od Brna zastávka Újezd), 
použijte stezku pro pěší na pravém břehu Dymáku (tedy blíže ke Křtinám). Polní cesta 
na levém břehu (směrem k Jedovnicím) je určena výhradně pro auta pořadatelů, 
trhovců, popř. složek Integrovaného záchraného systému na hráz. Autům návštěvníků 
a chodcům (s výjimkou kočárků nebo invalidních vozíků) je tato cesta uzavřena!!! 
Děkujeme za pochopení. 
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V dubnu roku 2019 byl zahájen projekt YOUMOBIL 
zaměřený na mobilitu mladých lidí žijících ve 
venkovských oblastech. Do projektu je zapojeno osm 
partnerů z celkem šesti evropských zemí (Německo, 
Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Polsko a Česká republika).

Ukončení projektu je plánováno na rok 2021. Celkový 
rozpočet činí 1,8 milionu euro, z něhož 1,5 milionu bude 
hrazeno z programu Interreg Central Europe.

Projekt si klade za cíl zatraktivnit veřejnou dopravu pro 
mladé lidi, aby upřednostnili její užívání před používáním 

osobního automobilu. Toho chce dosáhnout zlepšením 
návaznosti spojů veřejné dopravy mezi hlavními 
dopravními uzly a okrajovými oblastmi.

Jedním z pilířů projektu je obnova nepoužívaných 
nádražních budov a jejich alternativní využití. V případě 
Jihomoravského kraje jednáme o spolupráci s obcí 
Hevlín. Součástí projektu jsou tři letní akce pro mladé 
lidi, kteří získají možnost procestovat města ostatních 
partnerů projektu a své zkušenosti a zážitky budou sdílet 
na sociálních sítích. První akce proběhla již toto léto a 
zde můžete vidět výsledky tří skupin cestovatelů: 

propojujeme evropu

www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 5

skupina 1: https://www.youtube.com/watch?v=g7WBuhnet3o&feature=youtu.be

skupina 2: https://www.youtube.com/watch?v=fdhrj_xYy_g

skupina 3: https://www.facebook.com/petr.cech.564


