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LINKY 108

Počet uživatelů i prodaných jízdenek IDS JMK přes aplikaci POSEIDON silně roste. Je to
dáno tím, že se v ní dají koupit jízdenky levněji než u řidičů či na nádražích. Pečlivě nasloucháme
návrhům a nápadům uživatelů a i když ne všem můžeme vyhovět, snažíme se aplikaci postupně
rozvíjet a modernizovat.
Řada z Vás chtěla zvýšit přehlednost a přidat jednodušší koupi jízdenky. Připravili jsme pro
vás proto tzv. dashboard – uvítací stránku, kde máte všechno pohromadě.
Nahoře uvidíte svůj zůstatek na kontě. Zobrazí vám posledně koupené
jízdenky. Pokud jezdíte po stejné trase tam a zpět, nemusíte nic vyhledávat,
jízdenka se Vám po kliknutí koupí sama. Hned na úvodní straně také
uvidíte aktuální mimořádnosti v dopravě a budete pořád vědět, co se
děje. Po kliknutí na název nejbližších zastávek se zobrazí aktuální odjezdy.
A po kliknutí na mapu pak uvidíte polohy vozidel na mapě. Aby se Vám
úvodní stránka zobrazovala jako první, si můžete nastavit v Nastavení.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

V souvislosti s tím se upravují i jízdní řády
linek 820 a 822.
Všechny jízdní řady (vlaky, autobusy,
městské dopravy) hledejte na našem webu
www.idsjmk.cz nebo využívejte vyhledávač
spojení.

eshop.idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Načti a
stahuj
zdarma

Od pátku 22. 10. 2021 se posiluje
regionální linka 108 několika expresními
spoji v době dopravní špičky.
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Tiskové chyby vyhrazeny

TARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍ

Slevy na jednorázové jízdenky, přeprava pejsků
Přeprava pejsků
a domácích mazlíčků

Slevy pro seniory nad
65 let a děti, mládež a
studenty do 26 let

Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS
JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela
uzavřené a dole nepropustné schránce. Přeprava
schránky se řídí stejnými podmínkami jako přeprava
spoluzavazadel, případně ručních zavazadel. Pokud
má schránka tvar kvádru do rozměrů 20 x 30 x 50
cm, přepravuje se bezplatně. Pokud je větší,
cestující hradí zlevněné (poloviční) jízdné. Držitelé
nepřenosných předplatních jízdenek pro zóny 100 a
101 mohou v těchto zónách v tramvajích,
trolejbusech a autobusech pejsky přepravovat
bezplatně.

Jezdíte Integrovaným dopravním systémem a
jste dítě, student či senior? Určitě při cestách
mimo Brno využíváte slevy v regionálních
autobusech a vlacích.
Hlaste prosím řidiči, jestli chcete
Zlevněnou A nebo Zlevněnou B.

A
B

jízdenku

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,

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

Nezapomeňte bez vyzvání řidiči, průvodčímu nebo kontrolnímu pracovníkovi
předložit platný doklad ke slevě.
Pozor na cestování s jednorázovými jízdenkami
Studenti 18 až 26 let, kteří chtějí cestovat s jednorázovými zlevněnými jízdenkami,
NEMOHOU NÁROK NA SLEVU DOKLÁDAT POTVRZENÍM O STUDIU. Při koupi a kontrole je
nutné předložit průkazku IDS JMK s kódem 3 nebo platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz.
Ty vyřídíte po předložení potvrzení o studiu.

!!!NELZE POUŽÍT DOKLAD O STUDIU
K DOLOŽENÍ SLEVY U ŘIDIČE!!!

Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to
za podmínky, že jsou po celou dobu pobytu ve
vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným
náhubkem a jsou drženi na krátké šňůře. Pes nesmí
být přepravován na sedadle. Slepecký ani asistenční
pes nemusí být náhubkem vybaven.
Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze
se souhlasem řidiče.
Maximální počet psů přepravovaných v jednom
vozidle není stanoven.
Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo
přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat z
přepravy a to zejména v případech, pokud je pes
špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo nemocný,
přenáší parazity nebo znečišťuje vozidlo.
Cestující nesmí umístit psa v blízkosti dětského
kočárku, vozíku pro invalidy nebo zavazadla jiného
cestujícího.
Pes nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

„cestuji
s náhubkem“

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA LINCE S41

VÝLUKA V MIKULOVĚ
23. 10. - 3. 11. 2021

23. - 24. 10. 2021

105, 184, 540, 550, 570, 580, 585

S41

Linky 105, 174, 540, 550, 570, 580, 585 budou mít ukončené všechny
spoje v zastávce „Mikulov, u parku“, nebudou tedy vůbec obsluhovat
zastávku „Mikulov, žel. st.“. Na lince 585 navíc nebudou
vůbec obsluhovány zastávky „Mikulov, Brněnská“, „Mikulov,
supermarket“, „Mikulov, G-centrum“, „Mikulov, Průmyslová zóna
točna“ a „Mikulov, BOSCH“. Platí od 23. 10. do 3. 11. 2021.

VÝLUKA MEZI BRODEM NAD DYJÍ A DOLNÍMI
DUNAJOVICEMI
23. 10. - 14. 11. 2021
105, 184, 540, 550, 570, 580, 585
Od 23. 10. do 14. 11. 2021 bude z důvodu opravy komunikace
upraven provoz linek 105, 174, 530 v oblasti mezi Brodem nad Dyjí
a Dolními Dunajovicemi.
Linka 105 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Dolní
Dunajovice, Jednota obousměrně odklonem po objízdné trase po
silnicích: místní účelová komunikace spojující obec Pasohlávky a
Aqualand Moravia, silnice I/52 a závlekem po silnici III/4147 do
Dolních Dunajovic do zastávky Dolní Dunajovice, Jednota.
Linka 174 pojede po dobu této výluky mezi zastávkami Drnholec a
Brod nad Dyjí, ObÚ také závlekem do zastávky Pasohlávky, u kostela.
Linka 530 vybrané spoje budou v pracovní dny ukončeny/začínat
v zastávce Pasohlávky, u kostela. V pracovní dny nebude linka 530
obsluhovat zastávku Pasohlávky, Aqualand Moravia. Obsluhu
Aqualandu Moravia zajistí v jeho provozní době linka 105.
Zastávky:
Brod nad Dyjí, ObÚ - téměř úplně bez obsluhy linkou 105 vyjma spojů
č. 2, 25, 202 a 219.
Dolní Dunajovice, Hlavní - úplně bez obsluhy linkou 105.
Pasohlávky, rozc. Ivaň (označník směr Aqualand Moravia na silnici
I/52) - úplně bez obsluhy linkou 105 a linkou 530 v pracovní dny,
náhradou označník na silnici III/39614 ve směru obec Pasohlávky.

PŘESUNY ZASTÁVEK V TROSKOTOVICÍCH
27. 10. - 28. 11. 2021
104
Od 27. 10. 2021 do 28. 11. 2021 budou přesunuty zastávky v
Troskotovicích na lince 104 následovně:
Troskotovice, škola - přeložena na silnici III/39612 přibližně před
domem č. p. 20 ve směru na Jiřice u Miroslavi.
Troskotovice, u hřbitova - přeložena do centra obce.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Ve dnech 23. a 24, 10. 2021 v době vždy od 8:25 do 17:40 hodin
budou všechny vlaky linky S41 po dobu výluky nahrazeny
náhradní autobusovou dopravu, které bude organizována podle
výlukového jízdního řádu jako linka xS41.
Autobusy pojedou z Brna a do Brna po dvou odlišných trasách:
Trasa I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských
Bránic a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude
možný přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a linku
S do Střelic.
Trasa S – je vedena z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky
– Moravské Bránice a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice
bude možný přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a
linku I do Ivančic.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n. - na ulici Nádražní, u viaduktu Křenová
Brno-Horní Heršpice (trasa I) – autobusová zastávka IDS JMK
„Heršpická“ (linka N96);
Brno-Horní Heršpice (trasa S) – na ulici Jihlavská na zastávce
autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov (linka 40)“
Střelice dolní – (trasa S) – v obci, na náměstí Svobody na zastávce
autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“;
Střelice - (trasa S ) - v obci, na ulici Tetčická zastávka IDS JMK „Střelice,
Vršovice“;
Radostice (trasa S) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice,
koupaliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Radostice,
Mlýnská silnice“;
Silůvky (trasa S) - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská
(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“);
Silůvky (trasa I ) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“;
Moravské Bránice (trasa S, I )- před staniční budovou (zastávka
autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“ a v obci, na autobusové
zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru
z Brna)
Ivančice letovisko (trasa I) – v obci, na silnici na zastávce autobusů
IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město (trasa I) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
Ivančice (trasa I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS
JMK „Ivančice žel. st.“;

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA ZÁLESÍ I, II

VÝLUKA NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ V BRNĚ

25. - 31. 10. + 6. - 7. 11. 2021

23. - 31. 10. 2021

815, 816, 830

1, 2, 4, 7, 9, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N97, N98

Od 25. do 31. 10. a od 6. do 7. 11 2021 autobusová linka linka 830
pojede mezi zastávkami Zálesí, požární zbrojnice a Zálesí, rozcestí
obousměrně odklonem přes Blížkovice, Nové Syrovice a Dešov.
Na odklonové trase nebude obsluhovat žádné nácestné zastávky.
Změna zastávek:
Zálesí, rozcestí je přesunuta na silnici III/40813 ke křižovatce se
silnicí II/408.

PŘESUN ZASTÁVKY ROZHRANÍ, VILÉMOV
1. - 17. 11. 2021
273
Z důvodu rekonstrukce komunikace je zastávka Rozhraní,
Vilémov na lince 273 přesunuta o cca 50 metrů k Letovicím od 1.
do 17. 11. 2021.

Z důvodu výměny kolejí a opravy povrchu komunikace bude od
soboty 23. října 2021 do neděle 31. října 2021 vyloučen provoz tramvají
a autobusů přes 1. a 2. kolej v přestupním uzlu Hlavní nádraží.
Linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Moravské náměstí
obousměrným odklonem přes náměstí Svobody. Vynechá tak
zastávku Malinovského náměstí.
Na odklonové trase obslouží zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a
Česká (nástupiště 5 a 6).
Zastávka Hlavní nádraží bude obsluhována na nástupištích 7 a 8 (v
ulici Masarykově).
Linka 2 bude rozdělena na dvě části:
• (Modřice, smyčka –) Ústřední hřbitov – Hlavní nádraží (nástupiště 7
a 8 v ulici Masarykově); tramvaje budou pokračovat jako linka 9 směr
Lesná, Čertova rokle.
• Stará osada – Hlavní nádraží (nástupiště 5 a 6 pod hotelem Grand);
tramvaje budou pokračovat jako linka 9 směr Juliánov
Linka 4 pojede v úseku Česká – Malinovského náměstí obousměrným
odklonem ulicí Rooseveltovou.
Vynechá tak zastávky Náměstí Svobody, Zelný trh a Hlavní nádraží.

VÝLUKA NA LINCE 273
27. - 31. 10. 2021
273
Linka 273 mezi zastávkami Brněnec, Chrastová Lhota a Březová
nad Svitavou, stolárna, jede obousměrně odklonem po silnici
I/43 do Březové nad Svitavou dle výlukového jízdní řádu.
Změna zastávek:
Brněnec, Moravská Chrastová, pošta - zastávka přesunuta k
obecnímu úřadu (ve směru Svitavy),
Brněnec, Moravská Chrastová, žel.st. - zastávka bez obsluhy linkou
273,
Brněnec, mlýn - zastávka bez obsluhy linkou 273,
Brněnec, mlýn - most - zastávka bez obsluhy linkou 273,
Březová nad Svitavou, Doubkovy louky - zastávka bez obsluhy
linkou 273,
Březová nad Svitavou, žel.st. - zastávka bez obsluhy linkou 273.

OMEZENÍ NA LINCE 802 - ULICE MELKUSOVA

Linka 7 bude v provozu pouze v úseku Lesná, Čertova rokle –
Malinovského náměstí.
Neobslouží tak zastávky v úseku Hlavní nádraží – Švermova. Náhradou
je možné použít pravidelné spoje linky 8.
Linka 9 bude rozdělena na dvě části:
• Lesná, Čertova rokle – Hlavní nádraží (nástupiště 7 a 8 v ulici
Masarykově); tramvaje budou pokračovat jako linka 2 směr Ústřední
hřbitov (– Modřice, smyčka).
• Juliánov – Hlavní nádraží (nástupiště 5 a 6 pod hotelem Grand);
tramvaje budou pokračovat jako linka 2 směr Stará osada.
Noční linky
Od noci 23./24. října 2021 do noci 30./31. října 2021 dojde ke změně
organizace na nočních linkách. Autobusy nočních linek, které běžně
zastavují na 1. a 2. koleji, umožní při příjezdu výstup cestujících v
prostoru před nástupišti. Po ukončení spojení najedou na 3. a 4. kolej,
kde znovu zastaví pro případný nástup cestujících.

23. - 28. 10. 2021

LINKA 816 NEOBSLUHUJE DROSENDORF

802
Linka 802 pojede mezi zastávkami Nový Šaldorf, Sedlešovice a
Dukelská, sídliště obousměrně odklonem ulicemi Dukelských
bojovníků a Šatovská. Na odklonové trase neobslouží žádné
nácestné zastávky.
Změna zastávek:
Marešov, Melkusova a Melkusova, koupaliště jsou bez obsluhy.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

816
Linka 816 neobsluhuje Drosendorf. Aktuální termín obnovení
obsluhy této rakouské obce uveřejníme na webu

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ VÝLUKY V ŽAROŠICÍCH

31. 10. 2021 (08:40 -16:20)
S3
V neděli 31. 10. 2021 od 8:40 do 16:20 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.

Výluka v Žarošicích je ukončena již 22. 10. 2021. Od 23. 10. jezdí
autobusy již bez omezení.

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 NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
6. - 7. 11. 2021 (09:45 -16:50)
S3
O víkenku 6. - 7. 11. 2021 od 8:40 do 16:20 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 NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE

Předplatní
elektronické
jízdenky
kupujte z pohodlí
domova na
eshop.idsjmk.cz

13. - 14. 11. 2021 (08:50 -19:00)
S3
O víkenku 13. - 14. 11. 2021 od 8:50 do 19:00 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
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz
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SPOJENÍ DO JEDOVNIC

BUS
201

VÝLOV RYBNÍKA OLŠOVCE
Ve dnech 23. – 24. 10. 2021 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:

PŘEHLED SPOJENÍ

JÍZDENKY

Víkend 23. - 24. 10. 2021
Linka 201 bude operativně posílena především v sobotu 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.

Směr Letovice

S2

R19

Blansko

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

Jedovnice

167
231

Adamov
zastávka

Ve všech spojích IDS JMK bude platit
Tarif IDS JMK.

Výlov Olšovce

směr Vyškov
směr Studnice

Adamov
Babice
nad Svitavou

Jednodenní jízdenka základní
v nepracovní dny (SO+NE+SV.)
platí až pro 2 dospělé + 3 dět do 15 let.

201

Jednorázové jízdenky

Bílovice
nad Svitavou

S2

Jednodenní jízdenka
mimobrněnská -150 Kč.
Jednodenní jízdenka
celosíťová -190 Kč.
Jednodenní jízdenka
Mor. kras -100 Kč.

R19

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

Brno
Stará osada

Ceny jízdenek Brno - Jedovnice
při cestě z centra Brna

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.

bez předplatní
jízdenky pro
zóny 100+101

s předplatní
jízdenkou pro
zóny 100+101

počet
zón

cena

počet
zón

cena

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

Kategorie
cestujícího

Doporučení:

dospělý

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