
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

...  informace o cestování v Jihomoravském kraji ...

21

Jednodenní jízdenky 2 Tip na výlet: Jeskyně Výpustek3-4Aktuální výluky a omezení  
v dopravě v Brně a JMK

5

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ
NOVINKYNOVINKY 2021

zdarma

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 1

AQUABUS
BRZY VYJEDE

AQUABUS na lince 105 zajišťuje přímé 
spojení mezi Brnem a Aqualandem 
Moravia.

Linka jede ze Zvonařky přes Ústřední 
hřbitov k Aqualandu Moravia.

V provozu bude od 10. 6. do 31. 8. 2021 
během pracovních a víkendových dní v 
intervalu 1-2 hodiny. Více uveřejníme na 
webu příští týden.

Asi od 10. 6. 2021 bude obnoven 
provoz AQUABUSU

NOVÉ HYBRIDNÍ AUTOBUSY 
V NAŠEM KRAJI

Máte se na co těšit. Nové moderní ekologické autobusy.

MERCEDES-BENZ

Jihomoravský kraj se bude moci pyšnit tím, že jako první v ČR zavede do reálného 
provozu hybridní vozy pro regionální provoz, a to značky Mercedes-Benz Citaro. Autobusy 
nasadí dopravci z koncernu ICOM transport - společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a TRADO-BUS. 
Dopravu budou zajišťovat 96 autobusy, z nich bude šest hybridních. 
Cestující v nových autobusech čeká zejména lepší tepelná pohoda díky účinnějším klimatizacím 
a zdvojeným oknům. Přibude prostor pro cestující s kočárkem a vozíčkáře. Zvýší se ochrana 
řidičů i bezpečnost provozu díky uzavřeným kabinám a povinným couvacím kamerám. 
ICOM transport pro dopravu na jihu Moravy pořídí celkem 57 zbrusu nových autobusů. A 
to pro oblast Blanenska, Boskovicka a Vyškovska, kde začne ČSAD Ústí nad Orlicí jezdit 
od 1. října 2021 s 55 vozy, z nichž čtyři budou hybridní. Úplně nové dva z celkových čtyř 
autobusů budou připravené i pro oblast Rosicka a Zastávecka – pro linku 405. Další oblasti se 
přidají v průběhu letošního a příštího roku, kde budou jezdit autobusy ze stávajícího vozového 
parku koncernu, které splňují požadavky JMK. 

Projekt Shift2MaaS
Více na straně 6
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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.

Nechcete kupovat jízdenky přes e-shop nebo 
aplikaci? Ve všech vozidlech IDS JMK – 
ve vlacích, v regionálních autobusech i 
v brněnské městské dopravě zaplatíte 
bankovní kartou!

JÍZDENKY
PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
   JEDNORÁZOVÉ 
   JEDNODENNÍ

Na bankovní kartě:
eshop.idsjmk.cz

V appce na mobilu:
IDS JMK 
POSEIDON
                                  

Stahujte App
IDS JMK POSEIDON

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

24 H
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Výluky a změny od 5. 6. 2021

REGIONÁLNÍ
CYKLOBUSY
IDS JMK

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

VÝLUKA VESELÍ NAD MORAVOU - MORAVSKÝ PÍSEK
7. - 27. 6. 2021

664, 665, 666, 933, 934
Od 7. 6. do 27. 6. 2021 bude probíhat výluka mezi Veselím nad 
Moravou - Moravským Pískem týkající se linek 665, 933, 934.
Linka 665 dochází k posunům spojů 1, 4, 26, 163, 164 z důvodu 
zachování přestupních vazeb.
Linky 933, 934 v době výluky spoje mezi zastávkami Veselí nad 
Moravou, žel.st. a Moravský Písek, Kolonie, rozc. jedou obousměrně 
odklonem ve Veselí po ulicích Blatnická, Dvořákova, Hutník, Na 
Drahách, dále po I/55 přes Uherský Ostroh, dále Moravský Písek. Na 
trase neobsluhuje žádnou zastávku. Zastávka Veselí nad Moravou, 
Bartolomějské nám je bez obsluhy. Pravidelných spojů linky 
933 jedoucí směrem Uherský Ostroh se odklon netýká. Jezdí dle 
výlukového jízdního řádu.

PŘESUN ZASTÁVKY DOBRÉ POLE
8. - 11. 6. 2021

174
Oba označníky zastávky Dobré Pole budou přeloženy na silnici II/414 
ve vzdálenosti cca 250 metrů od stálých zastávek směrem na obec 
Novosedly, za potokem na konci obce Dobré Pole. Platí pro linku 174.

VÝLUKA BOŘETICE - VRBICE
7. - 20. 6. 2021

551
Od 7. 6. do 20. 6. 2021 pojede linka 551 v úseku Bořetice - Vrbice 
obousměrně odklonem přes Kobylí. Obec Vrbice se obsluhuje 
závlekem a pouze zastávka „Vrbice, Jednota“.
Změna zastávek:
Zastávky „Bořetice, u Floriánka“ a „Vrbice, ObÚ“ bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY MĚNÍN, U MLÝNA
14. - 30. 6. 2021

Zastávka Měnín, u mlýna je pro směr do Brna přeložena o cca 200 
metrů zpět do ulice Městečko, před dům čp. 29 od 7. 6. do 20. 6. 2021. 
Pro spoje od Otmarova se nic nemění.

PŘESUN ZASTÁVKY BRNO, ROZHRANÍ
7. 6. - 31. 7. 2021

Od pondělí 7. 6. do 31. 7. 2021 bude přesunuta zastávka Brno, 
Rozhraní o cca 100 m blíže k Moravanům

BRNO: OMEZENÍ TRAMVAJÍ DO LÍŠNĚ
5. 6. 2021

8
Z důvodu opravy tramvajové tratě bude v sobotu 5. června 2021 
od 8:30 do 16:30 omezen provoz tramvají v Líšni.
Tramvaje linky 8 pojedou v úseku Novolíšeňská – Kotlanova v obou 
směrech po koleji pro směr do Líšně.

• Zastávka Masarova ve směru do centra tedy bude obsluhována na 
levé koleji.

• Z provozních důvodů pojede linka 8 ve směru do centra v úseku 
Mifkova – Masarova o 2 minuty dříve oproti pravidelnému jízdnímu 
řádu.
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Výluky a změny od 14. 6. 2021

VÝLUKA RÁJEC-JESTŘEBÍ - SKALICE NAD SVITAVOU
14. - 18. 6. 2021

S2

Od 14. 6. 2021 od 7:55 hod. do 18. 6. 2021 do 17:00 hodin budou 
z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky linky S2 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu jako linka xS2.
Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice nad Svitavou a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování 
návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do 
Boskovic a zpět.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.“
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK 
„Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Skalice n. Sv., žel. st.“

• -(trasa B) - před staniční budovou, dole pod svahem na komunikaci

VÝLUKA RÁJEC-JESTŘEBÍ - SKALICE NAD SVITAVOU
21. - 25. 6. 2021

S2
Nepřetržitě od 21. 6. 2021 od 7:55 hodin do 25. 6. 2021 do 17:00 
hodin budou z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky 
linky S2 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí 
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS2.
Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice n.Svit. a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování 
návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do Boskovic.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.“
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK 
„Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Skalice n. Sv., žel. st.“

• Boskovice (trasa B) - před staniční budovou, dole pod svahem na 
komunikaci

VÝLUKA RAKŠICE - HRUŠOVANY N/J-ŠANOV
22. - 24. 6. 2021

S41

Od 22. 6. 2021 od 8:00 hodin nepřetržitě do 24. 6. 2021 do 14:00 
hodin budou vlaky linky S41 končící/začínající ve stanici 
Hrušovany n.J.-Šanov nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
v úseku Rakšice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov a opačně. 
Autobusy náhradní dopravy jedou podle výlukového jízdního 
řádu jako linka xS41.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský 
Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí“
Dolenice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov

- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ (od 
Brna jen výstup, do Brna jen nástup)

- před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany 
nad Jevišovkou, žel. st.“)

VÝLUKA BYSTŘICE N/P - ROVNÉ-DIVIŠOV (-NMNM)
28. 6. - 16. 7. 2021

S31
Od 28. 6. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 16. 7. 2021 do 16:20 
hodin budou vlaky na lince S31 budou v úseku Bystřice nad 
Pernštejnem – Nové Město na Moravě nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním 
automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje 
sám).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy - u železniční zastávky
Rovné-Divišov - na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem, 
Rovné“
Olešná na Moravě - u železniční zastávky (mimo IDS JMK)
Nové Město na Moravě - před výpravní budovou (mimo IDS JMK)
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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. O jeskyni Výpustek více na www.caves.cz nebo www.cavemk.cz.

Po návštěvě jeskyně se můžete vydat do nedalekých Křtin, kterým vévodí chrám barokního 
architekta J. B. Santiniho. Za návštěvu stojí také křtinská kostnice, objevená v r. 1991 a 
zpřístupněná v r. 2005. 

O víkendu můžete jet vlakem S2 směr Blansko v 8:00 hodin. Po přestupu na linku 157 
v Adamově se s ní svezte přímo k jeskyni Výpustek, která patří svou pohnutou historií k 
zajímavým místům Moravského krasu.
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. Pro zpáteční cestu z 
městyse Křtiny využijte reg. autobusovou linku 201.

„ t a j e m n á  j e s k y n ě  M o r a v s k é h o  k r a s u “ 
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Více o jeskyni:
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek

Brno

Mikulov

Výpustek

Jeskyně
otevřeny
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Projekt Shift2MaaS
V roce 2019 se společnost KORDIS JMK zapojila do projektu Shift2MaaS. Cílem 
projektu je testování nových chytrých funkcí mobilní aplikace, která umožní 
vzájemně napojit různé druhy dopravy různých dopravních společností a pořídit si 
jednu jízdenku na celou cestu přes více států Evropské unie bez ohledu na dopravce. 
Projekt Shift2MaaS podpořil pilotní projekty na různých místech v Evropě. Vznikla 
tak aplikace Travel Companion. Ta byla otestovaná při multimodálních cestách v 
Lisabonu, při vnitrostátních cestách z Madridu do Malagy a přeshraničních cestách 
z České republiky do Německa (kvůli omezením COVID-19, tato část se konala v 
online fokusních skupinách). 

Cíl 
Projektu Shift2MaaS
Cílem projektu nebylo vytvořit definitivní 
řešení určené k nasazení do běžného provozu, 
ale prověřit různé možnosti spolupráce a 
různé možnosti řešení a propojení systémů 
směřující k aplikaci či aplikacím podporujícím 
bezproblémovou mobilitu v EU. Bylo 
ověřeno, že taková aplikace je proveditelná a 
pochopitelná pro uživatele. Travel Companion 
má potenciál zlepšit mobilitu v rámci EU. 
Do projektu bylo zapojeno celkem 14 partnerů 
z 9 evropských zemí (Belgie, Česká republika, 
Italie, Německo, Portugalsko, Rakousko, 
Řecko, Španělsko a Velká Británie. 
Společnost KORDIS JMK v rámci projektu 
poskytla data pro vývoj aplikace, zapojila 
se diskuze o funkčnosti aplikace a provedla 
testovaní aplikace na území Jihomoravského 
kraje.


