
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

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

34

4-7 Změny a výluky v dopravě

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ
NOVINKYNOVINKY 2022

zdarma

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2-3 Tip na výlet: Babí lom otevřen
AQUABUS

8-9

Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny

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

Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny

DO ŠKOLY S 
E-ŠALINKARTOU

Jako sprinter čas nám letí
léto nechal za sebou
do školy už míří děti

vlakem, busem pojedou.

Proč jim dávat denně drobné
u řidiče zdržovat

předplatné jim vždycky bodne
musíte ho milovat.

Papír už je překonaný
ušetřete čas i  ropu

šalinkartu na vše strany
zakoupíte na eshopu.

 

Velká letní soutěž s KORDISEM
Školní rok 2022/23 jízdenka na klíčence
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ZMĚNY V DOPRAVĚ 
OD ZÁŘÍ

Hlavní změny na regionálních linkách IDS JMK
Jízdní řády platné od 1. 9. 2022 jsou uveřejněny na webu www.idsjmk.cz.

Změny městských linkách IDS JMK v Brně:
Ode dneška 1. září 2022 jedou trolejbusové a autobusové linky podle jízdních řádů pro 
běžné pracovní dny a bude obnoven provoz školních spojů a školních linek š85, š86 a š88.
V souvislosti s mimořádným prodloužením výluky v ulici Renneské pojedou všechny 
tramvajové linky ve dnech 1. a 2. září 2022 ještě podle jízdních řádů pro pracovní dny 

– prázdniny, V nepracovních dnech bude obnoven režim jízdních řádů z období před 
prázdninami, tzn. v denní době bude obnoven interval 10 minut na páteřních linkách.

Změny od pondělí 5. 9. 2022
Od pondělí 5. 9. 2022 bude upraven provoz linky 105 AQUABUS - více na straně 8.
Tramvajové linky 7 a 8 pojedou již po svých pravidelných trasách ulicí Renneskou.
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

eshop.idsjmk.cz

SLEVY
PRO CESTUJÍCÍ

Pokud si kupujete jednorázovou 
jízdenku předložte řidiči platné 
průkazy nebo doklady:

Slevu pro studenty 18 - 26 let 
dokládejte průkazkou IDS JMK, ISIC 
kartou nebo žákovským průkazem. 

Nelze použít potvrzení o studiu!
Zkontrolujte si platnost vašich 

průkazu!
Slevu nad 65 let a od 15 do 18 let 
dokládejte občanským průkazem 
nebo pasem.

Děkujeme za pochopení.

Zkontrolujte si platnost průkazů 
ke slevě na jízdenky

Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny



Cykl      busy
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KLÍČENKYKLÍČENKY
PRO VAŠE DĚTIPRO VAŠE DĚTI

Tiskové chyby vyhrazeny

Vážení cestující,

Klíčenky IDS JMK koupíte na Kontaktních centrech 
IDS JMK v Brně, Břeclavi, Blansku, Znojmě, Hodníně, 
Kyjově, Vyškově a Boskovicích a na vybraných 
železničních zastávkách Blansko, Bučovice, Hodonín, 
Kuřim, Kyjov, Letovice, Slavkov u Brna, Tišnov a 
Veselí nad Moravou.

Platnost klíčenek
Klíčenky IDS JMK mohou využívat děti do 18 let v celém 
IDS JMK včetně zón 100 + 101, ale neplatí v zónách 100 
+ 101 ve vozidlech DPMB.

Cena klíčenky
Klíčenka stojí 30 Kč.

Tip: kromě klíčenky můžete koupit také samolepku k 
nalepení např na mobil.

K ČEMU SLOUŽÍ
KLÍČENKY
Klíčenky jsou oficiálními 
elektronickými jízdenkami IDS JMK.

Klíčenky IDS JMK jsou alternativou  
pro děti a studenty do věku 18 let, 
kteří nemají platební kartu nebo 
nechtějí platební kartu k cestování 
využívat. 

Nemusíte se bát ani ztráty. Pokud 
klíčenku ztratíte, jednoduše si 
koupíte novou a my vám zakoupenou 
jízdenku převedeme na novou 
klíčenku.

ESHOP. IDS JMK.CZ



VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM 

22. 8. AŽ 20. 9.

Podmínky spotřebitelské soutěže o 1000 Kč na předplatní jízdenku IDS JMK:
Voucher lze použít pro zakoupení předplatního jízdního dokladu měsíčního, čtvrtletního nebo ročního prostřednictvím e-shopu IDS JMK (eshop.idsjmk.cz). Výhra 
se uplatní následujícícm způsobem: výherce si v období do 31. 12. 2022 prostřednictvím e-shopu IDS JMK zakoupí elektronickou předplatní jízdenku měsíční, 
čtvrtletní nebo roční. Následně se dostaví na některé z Kontaktních center a požádá o uplatnění voucheru. Po sdělení osobních údajů mu bude na účet vedený 
k bankovní kartě, kterou jízdní doklad uhradil, vrácena částka 1 000 Kč. Pokud byla cena jízdního dokladu, k němuž voucher uplatňuje, nižší než 1 000 Kč, bude vrácena cena jízdního dokladu. 
Alternativní možností je zakoupení elektronického jízdního dokladu osobně v některém z Kontaktních center IDS JMK. V tomto případě se voucher z ceny dokladu odečte ihned na místě. Odečíst 
lze nejvýše cenu kupovaného dokladu. Jízdní doklady, k nimž byl uplatněn voucher, není možné vrátit. Není možné k jednomu jízdnímu dokladu uplatnit současně více voucherů.
Žádost o uplatnění voucheru musí být podána do 31. 12. 2022, na následné žádosti nebude brán zřetel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci KORDIS JMK, zaměstnanci Českého rozhlasu 

VYHRAJTE 1000 KČ!

NA ELEKTRONICKOU

 PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU 

ESHOP.IDSJMK.CZ

KAŽDÉ VŠEDNÍ RÁNO POSLOUCHEJTE 

Český rozhlas Brno nebo

RÁDIO KROKODÝL

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Více na https://www.idsjmk.cz/soutez.html
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VÝLUKA LETOVICE - SKALICE NAD SVITAVOU
3. - 4. 9. 2022 (VŽDY OD 8:20 DO 15:45) 

S2
Ve dnech 3. 9. 2022 od 8:20 hodin do 15:45 hodin a 4. 9. 2022 od 8:20 
hodin do 15:45 hodin z důvodu nedostatečné kapacity vybrané 
vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve 
dle výlukového jízdního řádu.  Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.

SOBOTNÍ OMEZENÍ DOPRAVY V ULICI LIDICKÉ
3. 9. 2022

1, 6
V sobotu 3. září 2022 od 11:00 do 21:30 pro veškerou dopravu 
uzavřena ulice Lidická.

Tramvajová linka 1 pojede pouze v úseku Pisárky – Malinovského 
náměstí. Zastávka Malinovského náměstí bude pro nástup obsluhována 
na zastávce linek 2, 4 a 7 (ve směru od ulice Cejl).

Tramvajová linka 6 pojede v úseku Starý Lískovec - smyčka – Moravské 
náměstí a dále odklonem přes zastávku Jugoslávská do smyčky Černá 
Pole, Zemědělská. Zastávka Moravské náměstí bude obsluhována na 
zastávkách linek 3, 5 a 9.

Náhradní dopravu zajistí tramvajová linka x1 a autobusová 
linka x6: Tramvajová linka x1 pojede po trase Královo Pole, nádraží 

– Semilasso – Řečkovice. Autobusová linka x6 pojede po trase Hlavní 
nádraží – Moravské náměstí – Semilasso – Královo Pole, nádraží.

• V úseku Moravské náměstí – Pionýrská pojede linka x6 odklonem 
ulicemi Milady Horákové, Drobného a Pionýrskou.

• Zastávka Moravské náměstí bude obsluhována na zastávkách linek 
3, 5 a 9.

• Zastávka Pionýrská ve směru do Králova Pole bude přeložena na 
začátek ulice Štefánikovy.

• Zastávka Antonínská bude zcela bez obsluhy.
• Na odklonové trase nebude linka x6 obsluhovat žádné další zastávky.
• Zastávka Královo Pole, nádraží bude obsluhována na zastávce linky 
30.

• Ostatní zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách 
zastávek tramvají.
Přestup mezi linkami 1 a x6
Přestup mezi linkami 1 a x6 je možný v zastávce Hlavní nádraží, přestup 
mezi linkami 6 a x6 je možný v zastávce Moravské náměstí, přestup 
mezi linkami x1 a x6 je možný v zastávce Semilasso

KRÁTKÉ OMEZENÍ V ULICI ŠIMÁČKOVĚ
3. 9. 2022 (14:00-15:30)

58
Z důvodu konání Líšeňských hodů nebude v sobotu 3. září 2022 od 
14:00 do 15:30 možná jízda veškeré dopravy v ulici Šimáčkově.

Linka 58 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. odklonem do 
zastávky Jírova.

Změny zastávek:
Zastávky Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká a Líšeň, hřbitov nebude 
možné obsloužit. Náhradou je možné využít zastávku Náměstí Karla IV.

VÝLUKA AUTOBUSŮ V ULICI RENNESKÉ
DO 22. 9. 2022

N90
Z důvodu havarijního prodloužení prací na vodovodu a kanalizaci 
v ulici Renneské zůstává do čtvrtka 22. září 2022 (předpoklad) v 
platnosti odklon na noční lince N90 zavedený již od července 2022.

Noční autobusová linka N90 jede v úseku Hlavní nádraží – Celní 
odklonem po trase a zastávkách linky N91.

• Neobsluhuje tak zastávky Soukenická, Křídlovická a Vojtova.

• Náhradou je možné použít linku N96, případně zastávky Hybešova, 
Václavská, Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří.

Tramvajové linky 7 a 8 pojedou od pondělí 5. září 2022 již po svých 
pravidelných trasách ulicí Renneskou..

OMEZENÍ AUTOBUSŮ V KŘIŽOVATCE 
PROVAZNÍKOVA × KARLOVA

2. - 9. 9. 2022

75, E75, N94, 210, XS2A
Z důvodu výstavby nové rampy k mostnímu provizoriu bude od 
22:30 v pátek 2. září do 22:30 v pátek 9. září 2022 omezen průjezd 
křižovatkou Provazníkova × Karlova.

Autobusové linky 72, N94 a xS2A pojedou v obou směrech 
odklonem přímo ulicí Valchařskou.

Změny zastávek:
Tomkovo náměstí – pro linky 72 a xS2A směr Obřany přeložena k 
zastávce za křižovatkou směr Valchařská (bývalá výstupní zastávka 
linky 57), pro linku N94 směr Obřany přeložena k zastávce linky 4, pro 
linku xS2A ve směru od Obřan přeložena k zastávce linky 72
Karlova – bez obsluhy linkami 72 a N94
Maloměřický most – pro linky 72 a N94 v obou směrech přeložena k 
zastávkám linky 4

OMEZENÍ OBSLUHY ÚSUŠÍ
3. - 4. 9. 2022

312
Linka 312 o víkendu 3. - 4. 9. 2022 vynechá závlek do obce Úsuší. V 
zastávce následující za vynechaným úsekem autobusy vyčkají do času 
odjezdu dle jízdního řádu. Prosíme využijte zastávku Úsuší, Čížky, 
která se nachazí ve vzdálenosti přibližně 1 km.

Změna zastávek:
Úsuší (točna) - bez obsluhy.

VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM
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VÝLUKA KŘOVÍ (SILNICE II/379 OD ZASTÁVKY 
KŘOVÍ, PILA)

5. 9. - 18. 10. 2022 

163, 411
Od 5. 9. 2022 bude začínat nová výluka u obce Křoví na silnici 
II/379 od zastávky Křoví, pila. V souvislosti s tím bude předčasně 
ukončena výluka Křoví - Pánov k datu 4. 9. 2022.

Linka 163 je v úseku Velká Bíteš, nám. - Křoví, rozc. 0.5 vedena 
obousměrným přes Přibyslavice, Svatoslav a Pánov, rozc., čímž 
vynechá zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota a Křoví, pila. 
Zastávku Křoví, rozc. 0.5 obslouží v přesunuté poloze. Na odklonové 
trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky.
Spoje běžně vedené ze zastávky Velká Bíteš, 1.BS jsou ve Velké Bíteši 
vedeny odklonem přes zastávku Velká Bíteš, škola (ve směru k náměstí) 
k zastávce Velká Bíteš, nám. a dále po výše uvedené odklonové trase.
Spoj 9 je mimořádně veden závlekem přes obec Křoví, dále po 
odklonové trase do Velké Bíteše, přes zastávku Velká Bíteš, škola (ve 
směru k 1.BS) a dále k zastávce Velká Bíteš, nám.
Spoj 16 je ve dnech školního vyučování mimořádně výchozí ze zastávky 
Velká Bíteš, škola (ve směru k náměstí), odkud pokračuje přes zastávku 
Velká Bíteš, nám. a dále po výše uvedené odklonové trase.
Odpolední spoje 20, 22, 40 a 82 pojedou po dobu výluky navíc 
závlekem přes Lubné. Naopak spoje 21, 23 a 81 vynechají závlek do 
Lubného.
POZOR: Odřeknuty jsou posilové spoje č. 10 a 11 běžně vedené v 
úseku Velká Bíteš - Křoví a zpět.

Spoje 62 a 81 linky 411 jsou v úseku Velká Bíteš, nám. - Svatoslav, 
ObÚ vedeny obousměrným odklonem přes Přibyslavice (bez závleku 
do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká 
Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc. 0.5 a Velká Bíteš, Pánov. Spoj 62 
navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 81 obslouží tuto 
zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic). Na odklonové trase 
obslouží tyto spoje všechny nácestné zastávky.
Spoje vedené v trase Deblín / Svatoslav - Křoví a zpět navíc obslouží 
také zastávku Křoví, rozc. 0.5 v přesunuté poloze. Ostatní spoje 
linky 411 jsou vedeny beze změny.

POZOR! Touto výlukou dochází k předčasnému ukončení výluky 
Křoví - Pánov k datu 4. 9. 2022.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, škola (v obou směrech) - obsluhována pouze vybranými 
spoji linek 163 a 411;
Velká Bíteš, samota (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Křoví, pila (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Křoví, rozc. 0.5 (v obou směrech) - přesunuta přibližně o 80 metrů ve 
směru na Deblín, za křižovatku se silnicemi do Křoví a Křižínkova; bez 
obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Velká Bíteš, Pánov, rozc. - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Svatoslav, horní konec - bez obsluhy spojem 62 linky 411; spoj 81 
obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic).

Tarifní informace:
Cestujícím, kteří při použití spojů 411/66 a 411/67 pouze projíždí přes 
zónu 345, není tato zóna započítána do jízdného.

RALLY - OMEZENÍ DOPRAVY NA VYŠKOVSKU
3. 9. 2022

156, 157, 752
V sobotu 3. 9. 2022 bude omezena doprava na Vyškovsku z 
důvodu konání sportovní akce. Na linkách 156, 157 a 752 platí 
speciální jízdní řády.

Linka 156 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 205, 206, 208 
pojedou obousměrně v úseku mezi zastávkami Vyškov, Křečkovice 
a Kučerov odklonem po silnici II/431 a přes Bohdalice-Pavlovice 
a vynechají zastávku Hlubočany, na odklonové trase neobsluhují 
žádnou zastávku. V Kučerově se spoje dostanou do svého směru přes 
místní komunikace.

Linka 157 pojede v časech 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 dle výlukového 
jízdního řádu. Spoje z/do Adamova a Křtin budou vedeny pouze z/
do zastávky Bukovinka. V úseku Račice-Pístovice, Pístovice – Vyškov, 
aut.st. a zpět pojedou náhradní spoje v pravidelných časech. V úseku 
Račice-Pístovice, Pístovice – Bukovinka a zpět v uvedených časech 
spoje nejedou.

Linka 752 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 204 je posunut 
o 52 minut dříve.

Změna zastávek:
Bukovinka, Říčky, hájenka; Račice-Pístovice, Račice; Račice-
Pístovice, Račice, ZD – zastávky v časech 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00 
bez obsluhy.
Hlubočany bez obsluhy spojů 205, 206, 208 linky 156.

VÝLUKA ZNOJMO - HODONICE
5. - 9. 9. 2022 

S8
Vlaky na lince S8 budou v úseku Hodonice – Znojmo nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS8. 
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět 
dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později. 
Platí od 5.9.2022 od 8:30 nepřetržitě do 9.9.2022 do 14:30 hodin.

Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu dle výlukového jízdního řádu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hodonice - před staniční budovou
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u 
žel. přejezdu“)

• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK 
„Znojmo, žel. st.“)

VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM
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ZASTÁVKA KORYČANY, NÁM. BEZ OBSLUHY
5. - 12. 9. 2022

650
Linka 650 od 5. do 12. 9. 2022 v Koryčanech nezajíždí na náměstí, 
ale obslouží zastávku náměstí v přesunuté poloze na hlavní 
komunikaci.

Změna zastávek:
Koryčany, nám přesunuta na hlavní silnici.

PŘESUN ZASTÁVKY RAČICE-PÍSTOVICE, RAČICE, 
TOČNA

5. - 10. 9. 2022

157
Linka 157 pojede v Račicích-Pístovicích do prostor před obchodem 
(Večerka) na dočasnou zastávku Račice-Pístovice, Račice, točna. 
Stálá zastávka nebude obsluhována.

Změna zastávek:
Račice-Pístovice, Račice, točna - zastávka přesunuta o 100m před 
obchod (Večerku).

OMEZENÍ OBSLUHY DROSENDORFU
5. - 9. 9. 2022

816
V období od 5. do 9. 9. 2022 nebude linka 816 obsluhovat Drosendorf. 
Linka bude ukončena ve Vratěníně. 

Změna zastávek:
Drosendorf, Altstadt bez obsluhy.
Drosendorf, Schulen bez obsluhy.

OMEZENÍ OBSLUHY ROZDROJOVIC
3. 9. 2022 (9 - 23:59)

302
V sobotu 3. 9. 2022 od v době od 9:00 - 23:59 hodin pojede linka 
302 v úseku mezi zastávkami Rozdrojovice, Obecnice a Jinačovice, 
Chaloupky obousměrným odklonem kolem parku s kaplí v 
Rozdrojovicích, kde obslouží zastávku Rozdrojovice, Na dědině v 
přesunuté poloze a dále (již bez obsluhy nácestných zastávek) zpět 
ke křižovatce před Kníničkami a dále přímo do Jinačovic. Vynechá 
zastávku Rozdrojovice, Na Březině. Zastávky v Rozdrojovicích 
obslouží vždy jen 1×, a to v pořadí stanoveném běžným jízdním 
řádem.

Změna zastávek:
Rozdrojovice, Na dědině (v obou směrech) - přesunuta k parku za 
kaplí (před dům č. p. 66);
Rozdrojovice, Na Březině (v obou směrech) - bez obsluhy.

ZASTÁVKA LETONICE, U KAPLE BEZ OBSLUHY
5. - 11. 9. 2022

602
Zastávka Letonice, U kaple pro linku 602 je bez obsluhy od 5. do 
11. 9. 2022. 

VÝLUKA MEZI ÚSTUPEM A VESELKOU
5. - 9. 9. 2022

275
Od 5. do 9. 9. 2022 pokračuje výluka na lince 275, tentokrát mezi 
Ústupem a Veselkou. Linka 275 jede mezi Olešnicí a Sulíkovem 
obousměrně napřímo přes Rozsíčku a Crhov bez zastavení a 
závlekem pouze do Ústupu. Z/do obcí Kněževes a Veselka je nutno 
jet přes Olešnici. Vybrané spoje jedou přímo bez přestupu, viz 
poznámky v jízdním řádu na www.idsjmk.cz

Změna zastávek:
Zastávka Kněževes, Veselka - přeložena před uzavřený úsek 
komunikace.
Zastávka Ústup - přeložena k Obecnímu úřadu.
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Slevu pro děti, mládež 
a studenty dokládejte 
průkazkou IDS JMK, ISIC 
kartou nebo žákovským 
průkazem.
 
Nelze použít 
potvrzení o studiu. 

VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM
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PŘESUN ZASTÁVKY PŘESUN ZASTÁVKY MORAVSKÝ 
KRUMLOV, DŘEVOTVAR

12. - 18. 9. 2022

432, 441
Zastávka Moravský Krumlov, Dřevotvar pro linky 432 a 441 na 
silnici II/413 bude přesunuta přibližně o cca 80 metrů směrem na 
Moravský Krumlov před opravovaný semaforem řízený úsek od 12. 
do 18. 9. 2022.

Změna zastávek:
zastávka Moravský Krumlov, Dřevotvar - oba označníky na silnici 
II/413 přeloženy o cca 80 metrů směrem na Moravský Krumlov před 
opravovaný semaforem řízený úsek.

OMEZENÍ OBSLUHY ÚSUŠÍ
10. - 11. 9. 2022

312
Linka 312 o víkendu 10. - 11. 9. 2022 vynechá závlek do obce Úsuší. V 
zastávce následující za vynechaným úsekem autobusy vyčkají do času 
odjezdu dle jízdního řádu.

Změna zastávek:
Úsuší (točna) - bez obsluhy.

VÝLUKA LETOVICE - SKALICE NAD SVITAVOU
10. - 11. 9. 2022 (VŽDY OD 8:20 DO 15:45) 

S2
Ve dnech 10. 9. 2022 od 8:20 hodin do 15:45 hodin a 11. 9. 2022 od 
8:20 hodin do 15:45 hodin z důvodu nedostatečné kapacity vybrané 
vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.

VÝLUKA HRUŠOVANY U BRNA - ŽIDLOCHOVICE
12. 9. 2022 (8:45 - 12:55)

S3
V pondělí 12. 9. 2022 od 8:45 hod. do 12:55 hodin budou vlaky linky 
S3 v úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hrušovany u Brna, žel. st.“
• Židlochovice
výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, 
stanoviště 1
nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, 
stanoviště 3

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
17. - 18. 9. 2022 (VŽDY 8-16 HODIN)

S3
Ve dnech 17. a 18. 9. 2022 v době vždy od 8:00 do 16:00 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 jízdních 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

VÝLUKA BZENEC - MORAVSKÝ PÍSEK
14. 9. 2022 (7:40 - 15:00)

S61
Vlaky linky S61 budou v úseku Bzenec – Moravský Písek 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka 
xS61 dne 14. 9. 2022 v době od 7:40 do 15:00 hodin.

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.“

VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM



Přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia / 
Autokempem Merkur je v provozu během celého roku.  Linka je označena číslem 
105 a odjíždí ze Zvonařky. V Brně zastavuje dále na Strážní a u Ústředního hřbitova. 
Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.

Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.
  
Doporučené odjezdy AQUABUSu pro návštěvníky Aqulandu Moravia

24 H Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku Celosíťovou za 
190 nebo 150 Kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti do 15 
let a nemusíte řešit další jízdenky. 

Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón za 49 
Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují jízdenku na 
4 zóny za 34 Kč. 

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní 
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

Rychlé přímé spojení Brno - Aqualand Moravia

Přímé spojení 
Brno - Aqualand

rychle
za 45 minut

až 8x denně
tam a zpět

%%sleva

Partnerem Slevového programu IDS 
JMK je také Aqualand Moravia, který 
poskytuje slevu na vstup vě výši 10 %.

Podmínky slevy: vstupné zakoupené 
na pokladně s platnou jednorázovou, 
jednodenní nebo předplatní jízdenkou. 

Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat  
s jinými slevami.

Sleva s jízdenkou 
IDS JMK na vstup

Aqualand Moravia je největší vodní 
zábavní centrum na Moravě. 
V areálu můžete vyzkoušet 20 vodních 
atrakcí, 20 bazenů, sauny a kvalitní 
gastronomii .

Během letních prázdnin Aqualand 
Moravia připravuje zajímavé akce pro 
celou rodinu.

Aqualand Moravia se těší na Vaši 
návštěvu. 

Více o Aqualandu Moravia na odkazu 
http://www.aqualand-moravia.cz.

SOBOTY + NEDĚLE + SVÁTKY
Brno

Zvonařka 07:55 08:55 09:55 11:55 13:55 15:55 16:55 17:55
18:55
19:55

Aqualand
Moravia 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 18:10 19:10 21:10

-
-

PRACOVNÍ DNY
Brno

Zvonařka 07:55 09:55 11:55 14:35 - - - - -

Aqualand 
Moravia 16:45 18:45 21:10 - - - - - -

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje Aqualand Moravia.

Jízdní řád obsahuje pouze vybrané doporučené spoje linky AQUABUSu.

Tiskové chyby vyhrazeny
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Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

https://www.lelekovice.czhttps://www.lelekovice.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba
otevřeno celoročně, vstup zdarma

Na rozhledny
s IDS JMK

Lelekovice

ROZHLEDNA BABÍ LOMROZHLEDNA BABÍ LOM
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Nedaleko od Brna se nachází rozhledna Babí lom (15 m vysoká, válcovitá věž 
z betonu s železným ochozem). Rozhledna je součástí skalnatého hřebenu z 
období devonu, který je vysoký 562 m n. m. Třináct schodů musíte zdolat, abyste 
se dostali na vnější plošinu, ze které se vchází do rozhledny. Uvnitř věže je 33 
železných schodů, které se točí proti směru hodinových ručiček. Rozhledna ve 
výšce 521 m n. m. je po celý rok volně přístupná. Byla postavena v letech 1959-61 
podle návrhu brněnského architekta M. Korvase. Doporučujeme kvalitní obuv.
Od 27. 8. 2022 je nově otevřena po rekonstrukci!
Při optimálních  podmínkách uvidíte kromě okolí Brna také velké části 
Českomoravské a Drahanské vrchoviny, na jihu pak Pavlovské vrchy a Ždánický les. 

Přístup k rozhledně
Tradičním výchozím místem je vlaková zastávka Česká (linka S3). Odtud se vydáme 
nejprve po žluté značce do Lelekovic a poté z náměstí po červené směrem na vrchol 
(celkem 4 kilometry). Po průchodu obcí Lelekovice následuje krátký, ale strmý 
výstup lesem, Cestou míjíme po svahu rozvlečené velké balvany z načervenalého 
devonského křemenného slepence. Po prohlídce rozhledny pokračujte po 
skalnatém hřebeni až do sedla a odtud se dá pokračovat do Vranova nebo se 
vrátit do České nebo do Podlesí.

TIP: Ve Vranově u Brna stojí za návštěvu barokní kostel s hrobkou Liechtensteinů 
z 18. století, po jehož vybudování se obec stala známým poutním místem.
Doprava a jízdenky
Doporučujeme jet vlakem S3 do České a odtud jít pěšky až na rozhlednu. Poté 
můžete pokračovat po hřbetu Babího lomu a dojít až do Vranova. Z Vranova se 
vrátíte městskou linku 57 do Brna.

Pro cestu z centra Brna do České potřebujete jízdenku na 3 zóny (s předpl. 
jízdenkou 100+101) stačí doplatková jízdenka za 16 Kč. Z Vranova do centra města 
opět potřebujete jízdenku na 3 zóny nebo jízdenku doplatkovou na 1 zónu.
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Rozhledna

po rekonstrukci

opět otevřena


