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Třídíte odpady, šetříte vodou
topíte na sporo, chcete jít s dobou? 

Benzin jen zdražuje a nafta víc
s veřejnou dopravou platíte polovic!

Předplatní jízdenku koupíte z domu
jen karta bankovní stačí vám k tomu

ušetřte za cestu, smějte se velice
u roční předplatní šetříte nejvíce.

Netrapte vozidla, nechte je v garáži
povinné ručení za rok zas podraží

vykliďte silnice, za vás tu kopu
nenechte za sebou z uhlíku stopu. 

DO ŠKOLY NEBO NA VÝLET
SE SPRÁVNOU JEDNORÁZOVOU JÍZDENKOU

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

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. 

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

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

Nezapomeňte předložit platný doklad ke slevě.
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Příklady
pro cestování 
s univerzální 

jízdenkou
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Cesta 1: Cesta z Brna do Tišnova 
- 5 zón / 6 polí
Projedete celkem pěti zónami. 
Podle tabulky na jízdence zjistíte, 
že musíte označit 6. prázdné pole. 
Za tímto polem jízdenku ohněte a 
vsuňte 
do označovače k označení. Časová 
platnost takto označené jízdenky 
je podle tabulky na zadní straně 
jízdenky 120 minut.

Zde ohněte

Zde označte

1

2

3

Cesta 2: z Brna do Adamova
3 zóny / 4 pole
Projedete celkem třemi zónami. 
Podle tabulky na jízdence zjistíte, 
že musíte označit 4. prázdné 
pole. Za tímto polem jízdenku 
ohněte a vsuňte do označovače 
k označení. Časová platnost 
takto označené jízdenky je podle 
tabulky na zadní straně jízdenky 
90 minut.

Zde ohněte

Zde označte

6

4

Po vypotřebování první 
strany pokračujte na 
následující straně.

Co dělat když vám na jízdenkce zbývají volná pole? Jízdenku 
můžete navázat na další jízdenku.  Na staré jízdence označte vždy 
poslední 24. pole a na nové dopočítejte počet polí a opět označte.

22

23

24

Použití více univerzálních jízdenek současně
Chcete jet s univerzální jízdenkou přes tři zóny. Podle tabulky víte, že 
potřebujete označit čtvrte volné pole. Na první univerzální jízdence 
však zbývají jen dvě volná pole. Označte na ní poslední - 24. pole a 
zbývají čtyři pole odpočítejte na druhé jízdence a označte. Při kontrole 
se prokažte oběma jízdenkami.

01

02

03

1

2

3

4

STARÁ JÍZDENKA NOVÁ JÍZDENKA

Zde ohněteZde označte Zde označte

App Store
AVAIABLE ON THE                 Google play

ANDROID APP ON                 

Načtěte
a stahujte

zdarma

Kupujte jízdenky v mobilní 
aplikaci 

IDS JMK POSEIDON
Načtěte a stahujte zdarma
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OMEZENÍ PŘES SKORONICE
13. 5. 2022

664
Linka 664 v době výluky spoje 13, 15, 17, 19, 21, 23, 103 a 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28 ve Skoronicích nepojedou do centra obce, ale 
pojedou odklonem po hlavní silnici, kde obslouží přesunutou 
zastávku Skoronice (oba směry) poblíž křiž. a č.p. 24.
Změna zastávek:
Skoronice (oba směry) - přesunuta na hlavní silnici poblíž křiž. a 
č.p.24.

ZMĚNA NA LINCE 320 LIPŮVKA
16. - 20. 5. 2022

320
Z důvodu nemožnosti otáčení autobusů linky 320 v Lipůvce (na 
parkovišti před samoobsluhou) v souvislosti s pořádáním kulturní 
akce (kolotoče) platí od pondělí 16. 5. 2022 do pátku 20. 5. 2022 
následující změna:
Přijezd do Lipůvky: Linka 320 zastaví na zastávce linky 301 směr 
Brno. 
Odjezd z Lipůvky: Linka 320 odjede z místa stálé zastávky vedle 
parkoviště. Nebude odjíždět přímo z parkoviště.

OMEZENÍ SPEŠOV
16. 5. - 31. 8. 2022

235
Od 16. 5. do 31. 8. 2022 spoje linky 235 v 5:44 a 13:38 nezajíždí 
na zastávku Spešov, horní část. Zastávka je obsluhována pouze 
spojem v 7:16 (nejede o prázdninách).
Změna zastávek:
zastávka Spešov, horní konec není obsluhována spoji dopravce ČSAD 
Ústí nad Orlicí

VÝLUKA TRAMVAJÍ DO ŘEČKOVIC
14. - 15. 5. 2022

1
Z důvodu změny organizace provozu v jednokolejném úseku 
bude od zahájení provozu v sobotu 14. května 2022 nepřetržitě 
do ukončení provozu v neděli 15. května 2022 zcela vyloučen 
provoz tramvají v úseku Semilasso – Řečkovice.

Linka 1 pojede od zastávky Semilasso odklonem do smyčky 
Královo Pole, nádraží. Nebude tak obsluhovat zastávky Tylova, 
Hudcova, Kořískova, Filkukova a Řečkovice.
Přestup na náhradní dopravu bude ve směru do centra organizován 
v zastávce Královo Pole, nádraží, ve směru z centra v zastávce 
Semilasso.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Řečkovice 
– Filkukova – Kořískova (zastávka tramvají) – Žitná (zastávka 
autobusů směr Královo Pole, nádraží) – Královo Pole, nádraží 
(zastávka trolejbusů a autobusů, přestup z/na linku 1) – Semilasso 
(zastávka trolejbusů a autobusů v ulici Kosmově) – Tylova (zastávka 
autobusů) – Hudcova – Kořískova – Filkukova – Řečkovice.

POZOR: Zastávky Hudcova a Tylova ve směru do centra není 
možné po dobu výluky obsloužit.

Přestup: mezi linkami 1 a x1 bude ve směru do centra zajištěn 
v zastávce Královo Pole, nádraží, ve směru do Řečkovic v 
zastávce Semilasso.

VÝLUKA NA LINCE 46 - VÝLUKA AUTOBUSŮ V ULICI 
ZEMĚDĚLSKÉ

16. 5. - 24. 6. 2022

46
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od pondělí 16. 
května 2022 do ukončení prací (předpoklad do 24. června 2022) 
omezen provoz autobusů v části ulici Zemědělské.
Linka 46 ve směru od Lesné pojede od zastávky Provazníkova 
odklonem ulicemi Jugoslávská a Zemědělská přímo k zastávce 
Zemědělská, kde bude ukončena. Vynechá tak zastávky Lesnická 
a Erbenova.
Linka 46 ve směru na Lesnou bude výchozí ze zastávky Zemědělská 
a dále pojede po své pravidelné trase přes zastávku Lesnická. 
Vynechá tak zastávku Erbenova.

Zastávka Erbenova bude po dobu výluky bez obsluhy!

OMEZENÍ NA LINCE 215 V ADAMOVĚ
VÍKEND 14.-15. 5. 2022

215
O víkendu 14. a 15. 5. 2022 linka 215 městské dopravy v 
Adamově z důvodu rekonstrukce železničního mostu nad ulicí 
Hybešova nepojede v úseku Železniční stanice až Adamov III, 
točna. Provoz linky 215 v úseku Železniční stanice - Horka, točna 
zůstává zachován.

Změna zastávek:
Adamov III, točna - zastávka bez obsluhy
Adamov III - zastávka bez obsluhy
Kolonka - zastávka bez obsluhy
Železniční stanice, točna - zastávka bez obsluhy
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DALŠÍ ETAPA VÝLUKY PŘES ŽELEŠICE
16. 5. - 12. 8. 2022

510, 404
Od 16. 5. do pravděpodobně 12. 8. 2022 bude pokračovat výluka 
přes Želešice.

Linka 510: 
Část spojů je mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, 
smyčka) a Ořechov, zdrav. středisko vedena bez zastavení po 
objízdné trase přes Rajhrad a Syrovice. Vybrané spoje ukončené v 
bezvýlukovém stavu v zastávce Ořechov, Jeřábkova jsou prodlouženy 
do Hajan. Přepravu cestujících mezi Modřicemi, žel. st. a Želešicemi, 
u Sulzrů zajišťuje minibus dopravce, který jede odklonem po ulici 
Modřice, Evropská (s obsluhou stejnojmenné dočasné zastávky), 
dále po provizorní komunikaci spojující areál CTParku se Želešicemi. 
Zde pokračuje po ulicích Družstevní, Polní (s obsluhou přesunutých 
zastávek Želešice, na kopci a Želešice, hostinec), 24. dubna a Petra 
Bezruče k přesunuté zastávce Želešice, u Sulzrů. Vybrané spoje jsou 
pak prodlouženy k přesunuté zastávce Želešice, u dálnice a dále do 
Hajan. V úseku Ořechov-Hajany jsou navíc zavedeny účelové spoje s 
garantovanou návazností v zastávce Ořechov, ObÚ s autobusy do/z 
Modřic.

Školní spoj č. 281, který ze SIlůvek pokračuje do Ivančic, je veden 
až z Ořechova, kam přijede po lince 501. V opačném směru je spoj 
282 veden přes Syrovice do Modřic, spoj 284 pak pouze do Ořechova, 
odkud opět pokračuje po lince 501 do Brna.

Linka 404
Spoje z Brna do Radostic se vrací do původních bezvýlukových poloh.

Změna zastávek:
Modřice, Evropská - nově zřízená zastávka v ulici Evropské pro směr 
do Želešic a na II/152 naproti stavebnin pro směr do Modřic.
Želešice, na kopci - přeložena na ulici Šlechtitelskou
Želešice, hostinec - přeložena na ulici Družstevní za most přes 
Bobravu
Želešice, u Sulzrů - přeložena do ulice Petra Bezruče
Želešice, u dálnice - přeložena do ústí příjezdové komunikace od 
lomu na silnici II/152
Hajany - pro spoje (Modřice-)Ořechov-Hajany přesunuta k budově 
obecního úřadu, pro spoje do/ze Želešic beze změny s výjimkou 
školního spoje č. 310, který jede rovněž od obecního úřadu.
Ořechov, zdrav. středisko - pro spoje jedoucí odklonem přes Syrovice 
bez obsluhy, pro spoje do/z Hajan beze změny

NEDĚLNÍ OMEZENÍ NA LINKÁCH 106 A 660
NA KYJOVSKU - CYKLISTICKÝ ZÁVOD

15. 5. 2022

106, 660
V neděli 15. 5. 2022 od 07:30 do 19:00 hodin bude upraven provoz 
na linkách 106 a 660 z důvodu konání cyklistického závodu.

Linka 106
Spoje 203, 205, 207, 209, 211 jedoucí do Kyjova v čase závodu 
obslouží ve Strážovicích přesunutou zastávku před křižovatkou silnic 
I/54 x III/41924 a dále na uvedené křižovatce odbočí vlevo a pokračují 
odklonem do Kyjova přes Věteřov a Sobůlky (po trase závodu).

Linka 660
Spoje 203 a 205 jsou vedeny v trase Kyjov – Strážovice – Věteřov – 
Sobůlky – Kyjov.
Spoje 208 a 210 jsou zrušeny.
Pravidelné spoje 207, 209, 211 jedoucí v čase konání závodu do 
Dambořic vyjíždějí z Kyjova výrazně dříve a jedou po trase Kyjov – 
Strážovice – Věteřov – Sobůlky – Strážovice – Archlebov a dále po své 
trase do Dambořic.
O tři minuty dříve oproti pravidelnému času odjezdu linky 660 z 
Kyjova vyjíždí náhradní spoje 247, 249, 251, které jedou po trase 
Kyjov – Strážovice – Věteřov – Sobůlky – zpět do Kyjova. Pravidelný a 
náhradní spoj se potkají v časech 12:44, 14:44 a 18:44 ve Strážovicích, 
kde cestující mohou přestoupit do požadovaného směru tj. do 
Dambořic či do Věteřova.

Změna zastávek:
Zastávky Sobůlky, ZD; Sobůlky a Věteřov ve směru z Kyjova do 
Dambořic nebudou v době konání závodu obsluhovány, náhradou 
budou obsluhovány tyto zastávky pouze ve směru z Dambořic do 
Kyjova (po směru závodu).
Zastávka Strážovice pro linku 106 ve směru do Kyjova bude po dobu 
závodu dočasně přeložena ke křižovatce silnic I/54 x III/41924 na 
komunikaci od Stavěšic.

VÝLUKA NA LINCE S61 BZENEC - MORAVSKÝ PÍSEK
30. - 31. 5. 2022

S61
Ve dnech 30. a 31. 5. 2022 vždy od 7:30 hod. do 14:40 hodin budou 
vlaky linky S61v úseku Bzenec – Moravský Písek nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS61.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, 
žel. st.“

• Bzenec - Olšovec – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, 
Olšovec“

• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

19INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2022

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny

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

VÝLUKA V ÚSEKU VESELÍ NAD MORAVOU - 
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

16. - 19. 5. 2022

S6, R56, R18
Od 16. 5. 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do 17. 5. 2022 do 17:00 
hodín a od 18. 5. 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do 19. 5. 2022 
do 17:00 hodin budou vlaky linek R56, S6, R18 nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována 
podle výlukového jízdního řádu linek xR56, xS6, xR18. Autobusy 
náhradní dopravy pojedou po několika odlišných trasách.

Vlaky R56/1762 a R56/1773 pojedou v úseku Kunovice - Bzenec 
odklonem přes Staré Město u UH.

směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Trasa A - navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 ve Veselí n.M.
Trasa B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných 
stanicích a St.Městě u U.H.
Trasa K - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v Kunovicích
Ostatní spoje zajišťuje z Veselí n.M. NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.

směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Trasa A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici Veselí 
n.M.
Trasa B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí do 
Veselí n.M. opožděna.
Trasa K - navazuje na přijíždějící spoje v Kunovicích a přijíždí do Veselí 
n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů linky xR56 trasa 
A nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující 
zajišťuje sám).

Další výluky budou navazovat v termínu 23. - 24. 5. 2022.

VÝLUKA NA LINCE S31 NEDVĚDICE - BYSTŘICE N/P
23. - 26. 5. 2022

S31
Ve dnech 23. až 26. 5. 2022 vždy od 7:00 hodin do 13:25 hodin 
budou vlaky na lince S31 budou v uvedeném úseku nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Nedvědice, žel. st.“,
Věžná – na silnici u železniční zastávky a v obci na autobusové 
zastávce Věžná
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S91 STRÁŽNICE - HODONÍN
23. - 24. 5. 2022

S91
Ve dnech 23. a 24. 5. 2022 v době vždy od 8:00 do 14:15 hodin 
budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS91.

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

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 staniční budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod staniční budovou
Strážnice – u nádražní budovy

ZMĚNA TERMÍNU: PŘESUN ZASTÁVKY CHVALOVICE
14. - 26. 5. 2022

819
Od 14. do 26. 5. 2022 bude zastávka Chvalovice přeložena o cca 
200 metrů směrem na Znojmo od stálých zastávek přibližně před 
dům č.p. 88 na silnici I/38 ve Chvalovicích. 

PŘESUN ZASTÁVKY DOLNÍ BOJANOVICE, DOL. ZAST.
14. - 15. 5. 2022

913
Zastávka „Dolní Bojanovice, dol. zast.“ bude přesunuta na místní 
komunikaci - ulici Dlouhou mezi ulicemi Sportovní a Zelnice k domu 
č. p. 970 od 14. 5. 2022 od 6:00 hodin do 15. 5. 2022 do 02:00 hodin.

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.
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https://www.sportovniklubnyrov.cz
Jak se do Nýrova 
dostanete?

Pohodlně a rychle se do Nýrova 
dostanete z Brna a z obcí ve směru 
od Brna  autobusovou linkou 301 
(odjezd z Brna, Králova Pole v 8:27) 
a poté přestoupíte v Kunštátě 
(nást. 4) na navazující linku 276 
směr Letovice.

Další spojení hledejte na webu 
www.idsjmk.cz.
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Pořádající Cukrárna Oáza Drásov, SK Drásov a Spolu v Drásově
zve všechny příznivce turistiky a cykloturistiky

TERMÍN: 21. 5. 2022
PREZENCE A START: 7:00–10:00 hod. v Cukrárně Oáza, Drásov náměstí

PŘIHLÁŠENÍ: na místě startu, v den konání akce
STARTOVNÉ: 40 Kč dospělí, 20 Kč mladší 18 let

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE: https://www.skdrasov.cz/akce/drasovska-stopa/

Akce je určena pro turisty a cykloturisty všech věkových kategorií.
Trasy různých délek a obtížností: od nejkratších pro rodiče s dětmi doplněné soutěžemi,

až po 50 km pěšky nebo 61 km na kole.

Na nejkratší pěší i cyklotrase opékání špekáčků. V cíli točené 
pivo, limo, udírna a pro každého učastníka malá odměna.

Pěší 6 km Drásov � Malhostovice � Bučkův mlýn � Drásov

Pěší 14 km Drásov � vápenka � Kuřim Srpek � Zlobice � Pecka � Drásov 

Pěší 20 km Drásov � Bučkův mlýn � Skalička � Zlobice � Pecka � Čebínka � Drásov

Pěší 25 km  Drásov � Trnec � Klucanina � Tišnov � Vokounova vyhlídka � Předklášteří
� Lomnička � Jamné � Hajánky � Stanovisko � Drásov

Pěší 50 km  Drásov � Kuřim � Jinačovice � Rozdrojovice � Junácká louka � Veverská Bitýška � Březina 
� Vokounova vyhlídka � Předklášteří � Lomnička � Hajánky � Stanovisko � Drásov 

Cyklo 15 km  Drásov � Kuřim Srpek � sedlo Zlobice � Bučkův mlýn � Drásov 

Cyklo 22 km  Drásov � Kuřim Srpek � Lipůvka � Lažany � Nuzířov � Bučkův mlýn � Drásov 

Cyklo 35 km  Drásov � Mor. Knínice � Chudčice � Vev. Bitýška � Heroltice � Březina � Tišnov
� Předklášteří � Lomnička � Železné � Drásov 

Cyklo 44 km  Drásov � Bučkův mlýn � Nuzířov � Skalička � Malá Lhota � Jedle � Lipůvka
� Kuřim � Drásov 

Cyklo 61 km  Drásov � Železné � Lomnička � Šerkovice � Lomnice � Rašov � Kunčina Ves �
Štěchov � Lysice � Krhov � Skalice nad Svitavou � Jabloňany � Obora � Bořitov �
Černá Hora � Žernovník � Malá Lhota � Skalička � Nuzířov � Bučkův mlýn � Drásov

VII. ročník turistického pochodu

Občerstvení zajištěno.
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Jak se do Drásova 
dostanete?

Pohodlně a rychle se do Drásova 
dostanete autobusovými linkami 
311 z Tišnova a Kuřimi nebo 320 a 
321 od Čebína.

Z Brna využijte vlak S3 a v Kuřimi 
přestupte na navazující autobus 
311. 

Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

TIP: V neděli můžete využít 
jednodenní jízdenku za 150 Kč nebo 
190 Kč pro 2 dosplělé + 3 děti do 15 
let. Více na 
https://www.idsjmk.cz/a/turisti-jizdenky.html

Přejeme vám krásný sobotní 
výlet.

Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

VyškovDrásov


