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AQUABUS
v íc e sp o jů
st ra n a 6

PROVOZ BĚHEM PRÁZDNIN
POSÍLENÍ PROVOZU AQUABUSU

P o zv á n k a
d o Je sk y n ě
B ý č í sk á la
st ra n a 7

Vážení cestující,
regionální vlakové a autobusové linky IDS JMK pojedou až do
úterý 30. 6. 2020 podle jízdních řádů platných pro běžné pracovní
dny. Od 1. 7. 2020 začínají platit nové jízdní řády - prázdniny.
Městské linky 1 - 84 v Brně pojedou podle prázdninových jízdních
řádů už od pondělí 29. 6. 2020. Školní autobusové linky š85–š88 a
školní spoje na běžných autobusových linkách budou mimo provoz
také již od 27. 6. 2020.

P o zv á n k a
d o Je sk y n ě
V ý p u st e k
st ra n a 8

Od soboty 26. 7. 2020 začíná platit nový JŘ AQUABUSU. Autobusy
pojedou častěji. Do Aqualandu Moravia se tak dostanete pohodlně
během víkendů i pracovních dní. Více na straně 6.

KUPUJTE PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY IDS JMK
NA BANKOVNÍ KARTĚ OD 1. 7. 2020

NOVÝ
WEB IDS JMK

Spouštíme
již tento víkend
Vážení cestující,
od 1. července 2020 budete moci zaplatit bankovní kartou za jízdu Integrovaným dopravním
systémem Jihomoravského kraje jak ve vozech městské dopravy v Brně, tak ve vlacích i ve
většině regionálních autobusů.
Jihomoravský kraj i město Brno dlouhodobě spolupracují na společném Elektronickém
odbavovacím systému (EOC), který přinese cestujícím celou řadu výhod.

Pravděpodobně již tento víkend pro vás
zprovozníme zbrusu nový web www.idsjmk.
cz.
Výrazně
přehlednější
bude
hledání
spojů. Přihlásíte se přes něj do svého účtu
POSEIDONU nebo si přečtete aktuální info o
mimořádnostech v dopravě.

Elektronickou předplatní jízdenku přiřazenou k bezkontaktní kartě si nově pořídíte na našem
novém eshopu, který brzy spustíme na našem webu již nejen pro brněnské zóny 100 + 101, ale
pro celé území kraje.
V Brně si nebudete muset hlídat platnost jízdenek. Nikdy nezaplatíte více, než na kolik přijde
jednodenní jízdenka.
Pro cestu do kraje si koupíte kompletní sortiment jízdenek nově i ve všech vozidlech DPMB
ve validátoru.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

O víkendu 27. a 28. 6. 2020 v době vždy od 4:40 do 14:10 hodin bude probíhat výluka mezi Modřicemi a
Hrušovany u Brna:
Linka ExP: V sobotu pojede vlak ExP/1749 z Brna o 5 minut dříve, v neděli jede podle pravidelného jízdního
řádu.

VÝLUKA MODŘICE HRUŠOVANY U BRNA
27. A 28. 6. 2020

Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Židlochovice: S3/ 4963, 4965, 4917, 4919, 4921, 4923 budou v úseku Modřice – Židlochovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).
výchozí v žst. Židlochovice: S3/ 4966, 4968, 4918, 4920, 4922, 4924 budou v úseku Židlochovice – Modřice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).

S3, EXP

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách:
• Linka A: Modřice – Hrušovany u Brna - Židlochovice
• Linka B: Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna) ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního
řádu
Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle
současného jízdního řádu.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Modřice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup stan. č.4, výstup stan.
č.1
▪ Popovice u Rajhradu - autobusy tuto zastávku neobsluhují (cestující mohou využít ostatních vlaků)
▪ Rajhrad - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
▪ Vojkovice nad Svratkou - v obci na ulici Hlavní, na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
▪ Hrušovany u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
▪ Židlochovice - (linka B) - na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“ příjezd: nástupiště č.3, odjezd:
nástupiště č.1 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“;příjezd: nástupiště č.1,
odjezd: nástupiště č.2
Ve čtvrtek 2.7. 2020 od 8:00 do 14:05 hodin vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou po
dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

VÝLUKA VESELÍ NAD
MORAVOU - STRÁŽNICE

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 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.“

2. 7. 2020
S91

V pátek 3. 7. 2020 od 8:00 do 14:15 hodin vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA HODONÍN STRÁŽNICE

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

3. 7. 2020
S91

Od 27. 6. 2020 od 9:00 hod do 28. 6. 2020 do 6:00 hodin se budou všechny spoje linky 731 otáčet na prvním
vjezdu do prostoru autobusové točny.

PŘESUN ZASTÁVKY
OLŠANY
731
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Změna zastávek: Zastávka Olšany přesunuta cca 70 m směrem do Habrovan

27.6. - 28. 6. 2020
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Od 1. 7. 2020 od 7:00 nepřetržitě do 10. 7. 2020 do 15:30 hodin bude upraven provoz na lince S41. Vlaky
dle výlukového jízdního řádu platného od 15.6.2020 jedou do Ivančic a náhradní autobusová doprava bude
organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.

VÝLUKA NA LINCE S41
1. - 10. 7. 2020
S41

Autobusy ve směru z Brna pojedou po dvou odlišných trasách:
Linka I – pojede ze železniční stanice Ivančice do Moravského Krumlova mimo železniční zastávku Mor. Krumlov
na zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud pojede dále na zastávky IDS JMK Mor. Krumlov, Kavalírka,
Rakšice, rest. (jen pro výstup), Rakšice, Bohutice (Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov).
Linka K – pro rychlejší spojení Brna s Mor. Krumlovem, Rakšicemi a Bohuticemi pojede z Brna přímo do zastávky
Moravský Krumlov, žel. st. a Rakšice do Bohutic.
Autobusy ve směru do Brna pojedou po dvou odlišných trasách:
Linka I – pojede z Bohutic přes Rakšice, Moravský Krumlov, náměstí do Ivančic, kde je umožněn přestup na
vlak.
Linka K – pro rychlejší spojení z Bohutic, Rakšic a Moravský Krumlov, žel. st. přímo do Brna přes autobusovou
zastávku IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n.
Přestup mezi autobusy linky I a autobusy linek 440, 441, 442, 443 a 445 ve směru z Brna je zajištěn na zastávce
IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.
Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží (linka K): odjezd: na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká příjezd:
na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
▪ Brno Horní Heršpice (linka K) - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zastávka linky N96);
▪ Ivančice (linka I) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, žel. st.“;
▪ Moravský Krumlov (linka K) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“;
▪ Moravský Krumlov (linka I) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“; - v obci, na
zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“; - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský
Krumlov, Kavalírka“; - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, rest.“ (jen pro výstup);
▪ Rakšice (linky K a I) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
▪ Bohutice (linky K a I) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“; ▪ Miroslav (linka I) - na zastávce
autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí“
▪ Dolenice (linka I) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
▪ Břežany (linka I) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, pošta“
▪ Pravice (linka I) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
▪ Hrušovany n.J.-Šanov (linka I) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n.J., žel. st.“
Od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020 bude upraven provoz linek 166, 643, 651 následovně:

VÝLUKA BRANKOVICEULICE TASOVA

Linka 166: Spoje 3 a 131 jedou z Brankovic, ObÚ mimořádně odklonem k motorestu a vynechají tak školu. Spoj
6 mimořádně odjíždí ze zastávky Brankovice, motorest přímo na zastávku ObÚ a vynechá tak školu. Spoj 134
jede z Brankovic, žel.st. přímo na ObÚ a vynechává školu.

29.6. - 31. 8. 2020

Linka 643: Spoje 7, 9 a 109 jedou z Brankovic, ObÚ mimořádně odklonem k motorestu a vynechají tak školu.
Spoje 12, 108 a 110 mimořádně odjíždí ze zastávky Brankovice, motorest přímo na zastávku ObÚ a vynechají
tak školu.

166, 643, 651

Linka 651: Spoje 1, 3, 7 jedou z Dobročkovic, rozc.2.0 mimořádně odklonem k zastávce Brankovice, motorest
a vynechají tak školu. Spoje 73 a 75 jedou ze zastávky, Dobročkovice, rozc.2.0 závlekem přes zastávku
Brankovice, motorest a dále na zastávku křižovatka a vynechají tak školu. Spoje 2, 4, 8 a 80 mimořádně odjíždí
ze zastávky Brankovice, motorest přímo na zastávku Dobročkovice, rozc.2.0 a vynechají tak školu. Spoje 74,
82 jedou ze zastávky Brankovice, křižovatka závlekem přes motorest, vynechají školu a pokračují na zastávku
Dobročkovice, rozc.2.0..
Změna zastávek:
Brankovice, škola bez obsluhy (náhrada blízká zastávka Brankovice, ObÚ linky 166, 643 nebo Brankovice,
motorest linka 651).

1.7. - 31. 10. 2020

Otáčení autobusů bude probíhat v Rozseči v křižovatce silnic II/390 a III/3901 u zastávky Rozseč.

350

www

Změna zastávek:
Borovník: zcela bez obsluhy.
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Od středy 1. 7. 2020 do soboty 31. 10. 2020 linka 350 vynechá všemi spoji závlek do zastávky Borovník. Spoje,
které pravidelně začínají/končí v zastávce Borovník budou po dobu výluky zkráceny pouze po zastávku
Rozseč.

VÝLUKA NA LINCE 350
BOROVNÍK

3

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Od 1. 7. 2020 do 7. 8. 2020 linka 232 pojede mezi zastávkami Vysočany a Niva, čekárna po objízdné trase
Vysočany – Šošůvka – Holštejn – Lipovec – Rozstání – Otinoves – Drahany – Bousín – Niva, čekárna.

VÝLUKA NA 232 - NIVA

Pro zajištění dopravy mezi Olomouckým krajem a Blanskem budou zajištěny návaznosti na zastávkách Rozstání,
křižovatka Baldovec a Holštejn, rozc. 2.0

1. 7. - 7. 8. 2020
232

Změna zastávek:
Niva, u mlýna – bez obsluhy Otinoves, horní konec – obousměrně bez obsluhy
Rozstání, křiž. Baldovec – mimořádná obsluha (návaznosti 231)

Od 1. 7. 2020 do 16. 7. 2020 bude přesunuta zastávka Olomučany, škola cca 120 metrů k Adamovu. Platí pro
linku 230.

PŘESUN ZASTÁVKY
OLOMUČANY, ŠKOLA
1. 7. - 16. 7. 2020
230

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě bude od soboty 27. června 2020 do ukončení prací (předpoklad
v pondělí 31. srpna 2020) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Veveří mezi Žerotínovým náměstím a
křižovatkou s ulicí Sokolskou.

BRNO: VÝLUKA VEVEŘÍ
27. 6. - 31. 8. 2020

Tramvajová linka 3 pojede pouze v úseku Stará osada – Česká a dále bude pokračovat jako linka 12 do
Juliánova.

3, 11, 12

Tramvajová linka 11 pojede v úseku Česká – Vozovna Komín odklonem přes Mendlovo náměstí a Pisárky.
Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Juliánov – Česká a dále bude pokračovat jako linka 3 na Starou
osadu.
Náhradní dopravu zajistí mimořádné tramvajové linky:
Linka x3 pojede v úseku Rakovecká – Grohova po trase a zastávkách linky 3.
Linka x12 pojede v úseku Technologický park – Grohova po trase a zastávkách linky 12.
Náhradní dopravu v ulici Veveří není možné zajistit. Částečnou náhradní dopravu mezi zastávkou Česká
a oblastí Konečného náměstí a Žabovřesk zajistí posílená trolejbusová linka 34 a také pravidelné linky 32 a
36 vedené souběžnou ulicí Kounicovou. Přestup mezi linkou x12 a linkami 34 a 36 bude možný v zastávce
Klusáčkova, přestup mezi linkou x3 a linkami 32, 34 a 36 bude možný pěším přechodem mezi zastávkami
Grohova a Sušilova.
Změny zastávek:
Česká – linka 3 směr Stará osada obslouží svoji pravidelnou zastávku v ulici Joštově (nástupiště 2), linka 11
obslouží v obou směrech zastávky v ulici Joštově (nástupiště 1 a 2), linka 12 směr Juliánov obslouží zastávku v
ulici Joštově (nástupiště 1)
Grohova – přeložena ke křižovatce s ulicí Sokolskou, obsluhována pouze linkami x3 a x12; pro cestu směr Česká
je možné využít trolejbusové linky ze zastávek Sušilova a Smetanova
Souběžně zůstáva v platnosti výluka nočních autobusových linek N92, N93 a N99.

BRNO: VÝLUKA TUŘANECH
27. 6. - 28. 6. 2020

Z důvodu postupu prací při rekonstrukci ulice Sokolnické bude od 5:40 v sobotu 27. června 2020 nepřetržitě do
5:00 v neděli 28. června 2020 zcela vyloučen provoz v ulici Růžové v Tuřanech.
Linka 78 ve směru do Slatiny a linka N95 ve směru do centra pojedou v úseku Chrlické náměstí – Hanácká
odklonem přes zastávky V rejích, Holásky (zastávka linky 63 u školy), Rolencova a Holásecká.
První spoj linky 78 s odjezdem v 5:10 od Olympie pojede v sobotu 27. června ještě po standardní trase přes
zastávku U viaduktu.

78, N95

Souběžně zůstává v platnosti výluka na linkách 40, 78, N95 a 109.
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Změny zastávek:
U viaduktu – v obou směrech bez obsluhy
Chrlická – v obou směrech bez obsluhy
Hanácká – pro linku 78 směr Slatina přeložena k zastávce linky 48 směr Prace, linka N95 směr centrum obsluhuje
svoji zastávku u kostela
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Z důvodu postupu prací při rekonstrukci kanalizace bude od večerního zahájení provozu nočních linek v
pátek 26. června 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2020) vyloučen provoz autobusů v ulici
Hoštické.

BRNO: VÝLUKA
BOSONOHY

Autobusová linka 69 pojede od zastávky Skalní odklonem na Bosonožské náměstí. Zastávky Pražská a Hoštická
nebudou linkou 69 obsluhovány (mimo vybraných spojů v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách).
Zastávka Bosonohy bude přeložena na Bosonožské náměstí (ke kapli sv. Floriána). Vybrané spoje v brzkých
ranních a pozdních večerních hodinách pojedou odklonem do zastávky Tranzitní plynovod shodně jako linka
N96.

26. 6. - 31. 12. 2020
69, N96

Noční autobusová linka N96 pojede odklonem do zastávky Tranzitní plynovod. Zastávka Hoštická ve směru z
centra bude přeložena k zastávce linek 51, 401 a 402, ve směru do centra nebude linkou N96 obsluhována.
Zastávka Bosonohy nebude linkou N96 obsluhována.

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ
NOVÉ SADY
27. 6. - 31. 08. 2020

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě bude od soboty 27. června 2020 do ukončení prací (předpoklad v
pondělí 31. srpna 2020) vyloučen provoz tramvají v ulicích Nové sady a Renneská.
Linky 8 a 10 pojedou v úseku Nové sady – Krematorium odklonem ulicemi Hybešova a Vídeňská. Vynechají tak
zastávky Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.
Náhradní dopravu zajistí autobusy:
Linka X pojede v trase (Komárov / Mariánské náměstí –) Hlavní nádraží – Soukenická – Křídlovická a dále
blokovou smyčkou přes zastávky Nemocnice Milosrdných bratří a Vojtova. V úseku Komárov / Mariánské
náměstí – Hlavní nádraží bude v provozu pouze v pracovních dnech a v brzkých ranních a pozdních večerních
hodinách nepracovních dnů. Nahradí tak linku 61. Nebude obsluhovat zastávku Nové sady.

8, 10, 40, 61

Zastávky Soukenická a Křídlovická obslouží v obou směrech společně s linkami 40 a 61. Zastávku Nemocnice
Milosrdných bratří obslouží na ostrůvku u zastávky tramvajových linek směr Celní. Bude zde možné přestupit na
odkloněné linky 8 a 10. Zastávku Vojtova obsouží v ulici Renneské za křižovatkou s ulicí Polní.
Linka 40 pojede v úseku Křídlovická – Strážní odklonem přes zastávku Vojtova.
Nevynechá žádné pravidelné zastávky. Zastávku Vojtova ve směru od hlavního nádraží obslouží u zastávky
linky N90, ve směru k hlavnímu nádraží bude zastávka zřízena v ulici Renneské za křižovatkou s ulicí Polní.
Zastávka Strážní bude v obou směrech přeložena do ulice Opavské (mezi budovu České pošty a obchodní
dům Bauhaus).
Pro cestu mezi centrem města a oblastí Bohunic je možné použít také linku 61.
Linka 61 pojede pouze v úseku Hlavní nádraží – Nemocnice Bohunice – Osová. V úseku Komárov – Hlavní
nádraží bude nahrazena linkou X.
V úseku Nemocnice Bohunice – Osová zajišťuje již od 16. června 2020 náhradní dopravu za trolejbusovou linku
25 (viz samostatná informace k výluce trolejbusů v Bohunicích).
POZOR: Od 4. července do 2. srpna 2020 bude od zastávky Hlavní nádraží prodloužena do zastávky Dolní
nádraží jako náhradní doprava za vlaky - informace o případné výluce uveřejníme.
Změny zastávek:
Nové sady – linky 8 a 10 zastaví na 1./2. koleji, bez obsluhy autobusovými linkami
Soukenická, Křídlovická – linka X obsluhuje zastávky linek 40 a 61
Vojtova – linka 40 ve směru od hlavního nádraží obsluhuje zastávku linky N90, linky X, 40 a N90 ve směru k
hlavnímu nádraží obsluhují zastávku zřízenou v ulici Renneské za křižovatkou s ulicí Polní
Vsetínská – bez obsluhy, náhradou je možné použít blízkou zastávku Celní obsluhovanou pravidelnými linkami
2, 5 a 6 a také odkloněnými linkami 8 a 10

Tiskové chyby vyhrazeny
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Sezonní přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia /
Autokempem Merkur je v provozu během celého roku o víkendech a během svátků.
O letních prázdninách je v provozu také v pracovní dny. Linka je označena číslem
105 a odjíždí ze Zvonařky. Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.
Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.

BRNO AQUALAND MORAVIA
Víkendy (soboty + neděle + svátky) / Sa + Su
07:25

08:55

09:55

11:55

13:55

15:55

16:55

17:55

18:55

19:55

Pracovní dny / working days
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Během letních prázdnin Aqualand
Moravia připravuje zajímavé akce pro
celou rodinu.

AQUALAND MORAVIA BRNO
Víkendy (soboty + neděle + svátky) / Sa + Su
10:10
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Aqualand Moravia se těší na Vaši
návštěvu.

Pracovní dny / working days
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12:15
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14:50

15:20

16:10
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Více o Aqualandu Moravia na odkazu
http://www.aqualand-moravia.cz.

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.

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje
Aqualand Moravia.
www

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

www.idsjmk.cz
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Sleva s jízdenkou
IDS JMK na vstup
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.

www.fb.com/idsjmk.cz
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P o s le d n í
šance
v tomto roce

Výjimečně můžete navštívit jeskyni Býčí skála, která se nachází nedaleko od Adamova.
K jeskyni se dostanete autobusovou linkou 157 od Křtin nebo z Adamova. S pojení si vyhledejte na webu www.idsjmk
a do vyhledávače spojení zadejte zastávku Habrůvka, Josefov, rozc. 0.4. Nedaleko od jeskyně můžete navštívit také
jeskyni Výpustek nebo Huť Františka (expozice Technického muzea v Brně), kde s jízdenkou IDS JMK získáte slevu na
vstupném ve výši 20% při předložení jednodenní nebo vícedenní jízdenky IDS JMK.
Více o akci na webu pořadatele akce: http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php.
www.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

TIP NA VÝLET S IDS JMK
JESKYNĚ VÝPUSTEK
„tak trochu jiná jeskyně Moravského krasu“

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.

barokního architekta J. B. Santiniho.
Za návštěvu stojí také křtinská kostnice,
objevená v r. 1991 a zpřístupněná v r. 2005.
O jeskyni Výpustek více na www.caves.cz nebo
www.cavemk.cz.
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.

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.

Otevřeno: celoročně https://www.caves.cz/jeskyne/jeskynevypustek.

Po návštěvě jeskyně se můžete vydat do
nedalekých Křtin, kterým vévodí chrám

Letovice
Boskovice
Blansko

Tišnov

Vyškov
Brno
Kyjov

Znojmo

Vstupné: uvedeno na webu
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek.

Hodonín
Mikulov

Břeclav

Autorem fotografie RNDr. Petr Zajíček
www.idsjmk.cz
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