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NÁVRAT DO BÝČÍ SKÁLY
Velká sláva na Blanensku

v sobotu se chystá
Býci skála otevírá
svoje tajná místa.

Akce dobře připravena
program hodně dlouhý

historii ba i stravou
splní vaše touhy.

Hlavní hvězdou bude kočár
rituální vůz

z halštatu do dnešní doby
ujel času kus.

 
Od objevu v Býčí skále

jedno a půl století
místo plně historie

fantazii rozletí. 

Z Brna, Blanska, Adamova
bez přestupu, bez závleku

autobusy Céčko, Déčko
zavezou vás do pravěku. 

Akce Návrat do Býčí skály
ESHOP.IDSJMK.CZ
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DO PRÁCE JEDINĚ 
 S PŘEDPLATNÍ JÍZDENKOU IDS JMK

Jednou z největších výhod IDS JMK jsou předplatní jízdenky. Jejich držitel má možnost se 
libovolně pohybovat všemi linkami IDS JMK po všech zónách, pro které je jízdenka vydána 
po dobu její platnosti.

V celém systému IDS JMK lze zakoupit předplatní jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Vždy platí, 
že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává (viz příklad v tabulce).

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na železničních stanicích.

TIP:
S majitelem základní roční předplatní jízdenky 
může v nepracovní dny bezplatně cestovat další 
cestující starší 15 let a až tři děti do věku 15 let. 

Pokud potřebuje, poradit navštivte naše infocentra 
v Brně na Hlavním nádraží, v Břeclavi, Vyškově, 
Znojmě nebo Boskovicích.  

Těšíme se na Vás.

PŘÍKLAD VÝHODNOSTI PRO (3 ZÓNY)

Druh jízdenek Měsíčně 
zaplatíte Sleva

Jednorázové 1080 Kč 0 %
Měsíční 830 Kč 23 %
Čtvrtletní 697 Kč 35 %
Roční 609 Kč 43 %

NEVÍTE SI RADY
S JÍZDENKOU?

Napište nám nebo navštivte 
Kontaktní centra

Pokud jsi nejste jisti, která jízdenka je 
pro vás nejvýhodnější, napište nám na 
email info@kordis-jmk.cz nebo navštivte 
Kontaktní centra IDS JMK uvedená na 
https://www.idsjmk.cz/a/kontaktni-centra.html. 

Naši pracovníci vám rádi pomohou  
s výběrem nejlepší jízdenky pro cestu do 
školy nebo zaměstnání.

Pro rychlé především dopravní dotazy 
volejte 5 4317 4317.
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
NÁVRAT DONÁVRAT DO BÝČÍ SKÁLYBÝČÍ SKÁLY

Tiskové chyby vyhrazeny

Přímé spojení z Brna,

Blanska a Adamova

linkami xS2C, xS2D a 157

Využijte autobusy linek xS2C 
a xS2D, které během akce 

mimořádně zastavuji
u křižovatky v Josefově

Návrat do Býčí skály je hlavní a jedinečná akce v 
rámci oslav uplynutí 150 let od objevu Jindřicha 
Wankla v Býčí skále. Jejím cílem je popularizace 
archeologie a vědecké činnosti s využitím 
experimentálních technik.

V hlavní roli bude unikátní rekonstrukce rituálního vozu 
vyrobená podle původních nálezů z Býčí skály. Jedná se o jeden 
z nejluxusnějších halštatských předmětů ve střední Evropě. Vůz 
se představí tažený koňmi ve slavnostním průvodu lidí oděných 
v tradičních krojích s bohatými doplňky za dobového hudebního 
doprovodu.

Před jeskyní budou po slavnostním průvodu probíhat krátké 
popularizační přednášky, halštatská „módní přehlídka“ a souboje. 
Připravena je také degustace pravěkého piva. Součástí akce 
bude prezentace pravěkých řemesel v blízkosti jeskyně. Drobné 
občerstvení zajistí Perníčková kavárnička a SDH Habrůvka.

V blanenském muzeu je do konce roku naposledy možnost 
zhlédnout soubor archeologických nálezů zapůjčených z 
Naturhistorisches Musea ve Vídni, stejně jako přesnou kopii 
sošky býčka z Býčí skály a originální lebku “princezny z Býčí skály”. 

Harmonogram akce:
10.00–18.00: v pravěké osadě u Pelíškova pomníku: ukázky 
pravěkých řemesel – lití bronzu, tkaní látek, tesařství, kovářství, 
pravěká kuchyně
13.00–13.30: slavnostní průvod od křižovatky v Josefově k Býčí 
skále
13.30–15.30: kulturní program na louce před jeskyní (moderuje 
Tomáš Hanák) – souboje, představení halštatských oděvů, 
ochutnávka pravěkého piva, křest vozu
15.30–18.00: přenesení vozu do jeskyně, dobová hudba v 
Předsíni
Program probíhá v prostoru Národní přírodní rezervace Býčí 
skála, musíme se chovat ohleduplně k přírodě.

Doprava:
Využijte autobusy IDS JMK. Mimořádně v místě konání akce 
zastaví linky xS2D a xS2C. Využít můžete také linku 157. Autobusy 
zastavují u křižovatky Josefov (zastávka Habrůvka, Josefov).

Odjezdy linky xS2D z Brna: 9:40 a poté interval 30 minut.
Odjezdy linky xS2D z místa akce: 9:37 a poté interval 30 minut.*

Odjezdy linky xS2C z Blanska: 09:37 a poté interval 60 minut.
Odjezdy linky xS2C z místa akce 10:10 a poté interval 60 minut.*

* přibližný čas odjezdu

https://www.muzeum-blanenska.cz/vystavy/navrat-do-byci-skaly
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MOBILNÍ APLIKACE 
IDS JMK 

Kupujte výhodné
předplatní jízdenky IDS JMK
z pohodlí domova

eshop.idsjmk.cz
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OMEZENÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
16. 9. (8:30) - 18. 9. (8:30) 2022

542, 550, 551
Z důvodu konání kulturní akce „Velkopavlovické vinobraní 2022“ bude 
upraven provoz od 16. 9. 2022 od 8:30 hodin do 18. 9. 2022 do 8:30 
hodin.

Všechny zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ budou přemístěny 
na začátek ulice Dlouhé za kruhový objezd s hlavní silnicí (místní 
komunikace směr ZŠ a Gymnázium).

Linka 542 směr Břeclav a linka 551 směr Němčičky - Bořetice - 
Klobouky u Brna pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy od 
okružní křižovatky s hlavní silnicí.

Linka 542 směr Hustopeče a linka 551 směr Zaječí - Milovice - 
Mikulov pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy k okružní 
křižovatce s hlavní silnicí.

VLAKOVÁ VÝLUKA BRNO - KŘENOVICE
24. 9. 2022 (7:30) - 25. 9. 2022 (15:00)

542, 550, 551
Od 24. 9.2022 od 7:30 hodin nepřetržitě do 25. 9. 2022 do 15:00 hodin 
v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr. jsou vlaky odřeknuty a 
nahrazeny autobusy až do/z Brna hl.n.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního 
řádu obousměrně po dvou odlišných trasách linky xS2:

• trasa A (obslužný spoj) – Brno hl.n. – Křenovice hor.n.: zastavuje ve 
všech zastávkách a odjíždí z Brna o 11 minut dříve a do Brna přijíždí 
později než vlak.

• trasa B (rychlý spoj) do/z Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice: Z Brna odjíždí 
o 5 minut dříve a nezajíždí do stanice Brno-Chrlice.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (trasa A, B) - před staniční budovou u viaduktu Křenová
• Brno-Chrlice (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Chrlice, nádraží“;

• Sokolnice-Telnice (trasa A, B) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“;

• Újezd u Brna (trasa A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS 
JMK „Újezd, Revoluční“;

• Hostěrádky-Rešov (trasa A)- na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hostěrádky-Rešov“;
• Zbýšov (trasa A)- na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“;
• Křenovice horní n. (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“

• Rousínov (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, 
rozc. k žel.st. 0,1“

• Luleč (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k 
žel.st. 0,2“

• Vyškov na Moravě (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Vyškov, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S31 - BYSTŘICE N/P - ROVNÉ-
DIVIŠOV (- NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ)

19. - 22. 9. 2022

275, 257
Ve dnech 19. až 22. 9. 2022 pouze vždy v době od 7:30 do 14:25 hodin 
budou vlaky na lince S31 v úseku Bystřice n/P - Rovné-Divišov (- 
Nové Město na Moravě) nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
jedoucí jako linka xS31.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy – v obci, na autobusové zastávce
Rovné-Divišov – na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem, 
Rovné“
Olešná na Moravě - u železniční zastávky
Nové Město na Moravě – před staniční budovou

VÝLUKA RAKŠICE - BOHUTICE
20. + 22. 9. 2022

S41
Vlaky na lince S41 budou v úseku Rakšice – Bohutice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle výlukového jízdního 
řádu linky xS41 ve dnech 20. a 22. 9. 2022 vždy v době od 8:20 do 
13:35 hodin.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský 
Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

VÍKENDOVÁ VÝLUKA TIŠNOV, PEJŠKOV
17. - 18.  9. 2022

331
O víkendu 17. - 18. 9. 2022 linka 331 pojede pouze v úseku Tišnov - 
Vohančice a zpět. Zastávku Tišnov, Pejškov nelze obsloužit.

Změna zastávek:
Tišnov, Pejškov - bez obsluhy

PŘESUN ZASTÁVKY OLŠANY
16. (OD 10:00) - 18.  9. (02:00) 2022

731
Z důvodu konání akce Kácení máje je zastávka Olšany přesunuta 
na hlavní silnici před Penzion u Kalábů od 16. 9. 2022 od 10:00 
hodin do 17. 9. do 2:00 hodin.

Změna zastávek:
Olšany - zastávka přesunuta na hlavní silnici před Penzion u Kalábů
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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

SOBOTNÍ VÝLUKA MEZI KNĚŽEVSÍ A OLEŠNICÍ
17. 9. 2022

275 (257)
V sobotu 17. 9. 2022 jede linka 275 z Letovic do Olešnice a opačně 
přes Sulíkov, Ústup a Veselku až do Kněževse, pak zpět přes 
Veselku a Ústup a dále přes Rozšíčku a Crhov již bez zastavení 
do Olešnice.
Na lince 257 dochází z provozních důvodů k časovému uspíšení 
prvního ranního spoje č. 251 z Hodonína u Kunštátu do Olešnice.
Změna zastávek:
Kněževes, rozcestí - není obsluhovaná linkou 275.

VÍKENDOVÁ VÝLUKA PODHRADÍ NAD DYJÍ
17. - 18. 9. 2022

831
Linka 831 jede pouze v úseku Vranov nad Dyjí, Zám. hotel - 
Podhradí nad Dyjí od 17. do 18. 9. 2022.

Změna zastávek:
Uherčice, u parku - bez obsluhy linkou 831
Uherčice, statek Mitrov (z) - bez obsluhy linkou 831
Podhradí nad Dyjí, rozc.2.2 (z) - bez obsluhy linkou 831

VÍKENDOVÁ VÝLUKA NA LINCE 157 DRNOVICE - 
RAČICE-PÍSTOVICE, PÍSTOVICE

17. - 18. 9. 2022

157
O víkendu 17. - 18. 9. 2022 všechny spoje linky 157 mezi 
zastávkami Drnovice a Račice-Pístovice, Pístovice jedou 
odklonem přes Luleč a Nemojany. Zastávky Drnovice, Na žlebě 
a Račice-Pístovice, Pístovice, na kopci jsou po dobu výluky bez 
obsluhy. Z Vyškova spoje vyjíždějí o 5 minut dříve, v opačném směru 
přijíždějí do Vyškova později.
Změna zastávek:
Drnovice, Na Žlebě - bez obsluhy
Račice-Pístovice, Pístovice, na kopci - bez obsluhy

VÝLUKA NA LINCE 701
21. 9. - 18. 12. 2022

701
Spoje 5, 13 a 109 linky 701 jedou k zastávce Mokrá-Horákov, rozc. 
cementárna odklonem bez zastávek přes Velatice od 21. 9. do 
18. 12. 2022.
Změna zastávek:
Mokrá-Horákov, rozc. cemetárna je přesunuta na silnici III/0471 
(odbočka na Velatice)
Mokrá-Horákov, Horákov je přesunuta do prostoru parkoviště.

VÝLUKA NA LINCE 259 - BOSKOVICE - ÚJEZD U 
BOSKOVIC

JEN PRAC. DNY (19. 9. - 3. 10. 2022 - V DOBĚ 7:30 - 14:45)

259
Spoje 7, 8, 9, 10, 11, 12 linky 259 jedou mezi zastávkami Boskovice, 
v údolí a Újezd u Boskovic obousměrným odklonem přes Lhotu 
Rapotinu a po místní komunikaci na okraji Doubravice nad 
Svitavou. Na objízdné trase neobsluhují žádnou zastávku. Na lince 
259 platí výlukový jízdní řád s ohledem na delší objížďku. Výluka 
platí pouze v pracovní dny v době od 7:30 do 14:45 hodin.

OMEZENÍ NA LINKÁCH 401 A 402
19. 9. - 19. 11. 2022

401, 402
Od 19. 9. do 19. 11. 2022 pojedou autobusové linky 401 a 402 mezi 
zastávkami Troubsko, Veselka a Brno, Pražská jednosměrným 
odklonem (pouze ve směru do Brna) přes Troubsko do Brna-
Bosonoh a dále po své pravidelné trase, čímž vynechají zastávky 
Troubsko, Kovopodnik a Brno, Tranzitní plynovod. Na odklonové 
trase neobsluhují žádné nácestné zastávky.

Ve směru z Brna budou linky vedeny po své pravidelné trase, 
zastávku Troubsko, Kovopodnik však projíždí bez obsluhy.
Spoj 30 linky 402 pojede standardně od zastávky Troubsko, Veselka 
v ul. Polní (označník ve směru od Troubska), otočí se přes kruhový 
objezd zpět a pokračuje po výše uvedené objízdné trase přes 
Troubsko do Brna-Bosonoh.

Změna zastávek:
Troubsko, Kovopodnik (v obou směrech) - bez obsluhy;
Brno, Tranzitní plynovod (ve směru do Brna) - bez obsluhy..
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UZAVÍRKA SLOVANSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ
17. 9. 2022

30, 32, 44, 53, 67, 84
Z důvodu konání tradičních Erbovních slavností bude v sobotu 
17. září 2022 od 8:00 do 23:00 vyloučen veškerý provoz přes 
Slovanské náměstí v Brně.

Linky 30, 53 a 84 ve směru k zastávce Semilasso pojedou v 
úseku Skácelova – Husitská odklonem ulicemi Purkyňovou, 
Dobrovského a Palackého třídou.

• Zastávka Skácelova bude přeložena do ulice Purkyňovy k zastávce 
linky N93.

• Zastávka Slovanské náměstí nebude v uvedeném směru 
obsluhována.

• Zastávka Husitská bude přeložena do Palackého třídy k zastávce 
tramvají.

Linky 30, 44 a 53 ve směru k zastávce Skácelova pojedou v 
úseku Semilasso – Skácelova odklonem ulicemi Berkovou a 
Purkyňovou.

• V uvedeném směru tak vynechají zastávku Husitská.
• Zastávka Slovanské náměstí bude přeložena do ulice Berkovy za 
křižovatku s ulicí Srbskou.

Linka 32 pojede v úseku Charvatská – Hutařova v obou směrech 
odklonem ulicí Dobrovského, Palackého třídou a ulicí Berkovou.

• Zastávka Charvatská ve směru do centra bude přeložena do ulice 
Chodské za křižovatku s ulicí Dobrovského.

• Zastávka Slovanské náměstí nebude linkou 32 obsluhována.
• Na odklonové trase obslouží linka 32 v obou směrech zastávku 
tramvají Husitská.

Linka 67 pojede v úseku Skácelova – Charvatská v obou směrech 
odklonem ulicemi Purkyňovou a Dobrovského.

• Zastávka Skácelova ve směru do centra bude přeložena do ulice 
Purkyňovy k zastávce linky N93.

• Zastávka Charvatská ve směru do centra bude přeložena do ulice 
Chodské za křižovatku s ulicí Dobrovského.

• Zastávka Slovanské náměstí nebude linkou 67 obsluhována.

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
3. - 5. 10. 2022

S52
Dne 3. 10. 2022 od 7:20 do 14:40 hodin a ve dnech 4. a 5. 10. 2022 
od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – 
Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí 
podle jízdního řádu linky xS52.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké 
Pavlovice, aut. nádr.“
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, 
žel. st.“)
Pozor: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční 
zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 budou 
probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA HODONÍN - KOBYLÍ NA MORAVĚ
6. - 7. 10. 2022

S52
Ve dnech 6. a 7. 10. 2022 vždy od 7:50 do 15:05 hodin budou 
vlaky linky S52 v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního 
řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - u staniční budovy
Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
Čejč – obci na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, náměstí“ (směr 
Hodonín stanoviště linky 109, směr Zaječí stanoviště linky 662)
Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 

„Hodonín, žel. st.“

SMYČKA VE VRANOVĚ U BRNA BEZ OBSLUHY
17. - 18. 9. 2022

57, N93
Z důvodu konání krojovaných hodů nebude možná jízda 
autobusů do smyčky ve Vranově v v sobotu 17. 9. 2022 od 12:00 
hodin do neděle 18. 9. 2022 do 6:00 hodin.
Linky 57 a N93 budou ukončeny v zastávce Vranov, myslivna. 
Neobslouží tak zastávky Vranov, křižovatka a Vranov, smyčka.
Linka 41 pojede po své pravidelné trase.

DROBNÁ VÝLUKA NA LINCE 164
19. - 30. 9. 2022

164
Linka 164 pojede mezi zastávkami „Pohořelice, nám.“ a „Cvrčovice“ 
mezi Pohořelicemi a Cvrčovicemi obousměrně odklonem po 
souběžných komunikacích a ulicí Loděnická. Zastávky „Pohořelice, 
Tyršova“ a „Cvrčovice, učiliště“ budou přeloženy na objízdnou trasu.

Zastávky „Pohořelice, Tyršova“ a „Cvrčovice, učiliště“ budou v 
uvedenou dobu přeloženy na silnici Pohořelice - Loděnice takto:

Zastávka „Pohořelice, Tyršova“ na ulici Loděnická z pohledu od 
centra Pohořelic za křižovatku s ulicí Cukrovarskou.

Zastávka „Cvrčovice, učiliště“ u křižovatky s místní komunikací 
vedoucí kolem zahrady odborného učiliště v Cvrčovicích.



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



Kategorie
cestujícího

bez předplatní 
jízdenky pro 

zóny 100+101

 s předplatní 
jízdenkou pro 
zóny 100+101

počet cena počet cena

dospělý 8 zón 63 Kč 6 zón 49 Kč
cestující 65+* 8 zón 31 Kč 6 zón 24 Kč
student do 26* 8 zón 31 Kč 6 zón 24 Kč

Ve všech spojích IDS JMK bude platit 
Tarif IDS JMK.
Jednodenní jízdenky IDS JMK
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších 
oblastí kraje do Kunštátu 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
Jednodenní jízdenka 
mimobrněnská -150 Kč.
Jednodenní jízdenka 
celosíťová -190 Kč.
Jednodenní jízdenka 
Mor. kras -100 Kč.

Jednodenní jízdenka základní
v nepracovní dny (SO+NE+SV.)

platí až pro 2 dospělé + 3 dět do 15 let.

PŘEHLED SPOJENÍ

Ve dnech 17. – 18. 9. 2022 proběhne v Kunštátě tradiční Kunštátský jarmark. 
Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení vybraných linek 
v oblasti. Jedná se konkrétně o následující posílení spojů:

Sobota + neděle 18. a 19. 9. 2021

Pro cestu z Brna využijte přímou autobusovou linku 301, která bude posílena:

Jsou zařazeny posilové spoje z Brna do Kunštátu dle aktuální poptávky. Posilové 
spoje nečekají na žádné přípoje.

Z Kunštátu do Brna budou posíleny odjezdy od 13:43 do konce provozu. 

POZOR: Posilový spoj z Kunštátu v čase 17:03 nezajíždí k zastávce Kuřim, TE.

Změny zastávek v Kunštátě

Během akce budou přesunuty zastávky v Kunštátě. Více na další straně.

JÍZDENKY

Jednorázové jízdenky
Pro cestu lze využívat také klasické 
jednorázové jízdenky IDS JMK, které 
koupíte přímo u řidiče v regionálních 
autobusech nebo na vlakových nádražích.
Ceny jízdenek Brno - Kunštát
při cestě z centra Brna

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

Přejeme vám šťastnou cestu
a krásné zážitky v 

MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON

App Store
AVAILABLE ON THE                 

Google 
ANDROID                  

Jízdenky IDS JMK pro Brno i region

SPOJENÍ NA
KUNŠTÁTSKÝ JARMARK
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BUS 
301

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

https://www.hrncirskyjarmark.cz



SCHÉMA ZASTÁVEK
KUNŠTÁTSKÝ JARMARK

směr 
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Fr. Halase

u obchodního domu

u městského úřadu

u parku

nad kostelem

Přestup 
mezi 

linkami 
301 a 256.
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Změny zastávek
v Kunštátě 
Z důvodu uzavření náměstí v Kunštátě a jeho blízkého 
okolí nebudou v sobotu od 6:00 do 21:00 a v neděli od 
6:00 do 19:00 obsluhovány stálé zastávky Kunštát, 
náměstí. 
Zastávka „pod kostelem“ (přestup mezi linkami 256 a 
301) je přesunuta k parku u ulice Tenorova, zastávky u 
Městského úřadu a obchodního domu budou přesunuty 
cca 100 metrů směr Sychotín do ulice Fr. Halase.

Linky 256 a 301 zastaví v zastávce Kunštát, náměstí 
2x (před a za uzavřeným úsekem). Odjezdový čas ze 
zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště „u parku“. 
Ze stanovišť před uzavřeným úsekem („Fr. Halase“ a „nad 
kostelem“) ve směru Brno a Boskovice odjíždějí autobusy 
v čase příjezdu. Nástup a výstup cestujících s jízdním 
kolem do spojů s přepravou jízdních kol bude umožněn 
na stanovištích „nad kostelem“ a „Fr. Halase“.

Linka 276 zastaví (vyjma spojů 208 a 212) v zastávce 
Kunštát, nám. 2x (před a za uzavřeným úsekem). Spoje 
208 a 212 budou ukončeny na stanovišti „Fr. Halase“. 
Cestující pro přestup na linku 256 využijí přípoj linkou 301 
na stanoviště u parku. Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, 
náměstí platí pro stanoviště nad kostelem.  

BUS 
301

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 Odjezdy ze zastávky u parku
Brno - sobota 07:43 09:43 11:43 13:43 15:43 17:03 17:43 19:43
Brno - neděle 07:43 09:43 11:43 13:43 15:43 17:03 17:43
Boskovice 09:43 11:43 13:43 15:43 17:43
Olešnice přes Rozseč - sobota 06:51 09:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:51
Olešnice přes Rozseč - neděle 06:51 09:16 10:16 12:16 14:16 16:16 17:46 18:51
Olešnice přes Sulíkov 07:16 12:16 16:16 19:16

 Odjezdy ze zastávky nad kostelem
Boskovice 05:39 09:39 13:39 17:39
Hluboké u Kunštátu - sobota 07:27 12:28 16:28
Hluboké u Kunštátu - neděle 07:27 09:08 12:28 16:28
Olešnice přes Sulíkov 07:16 12:16 16:16 19:16
Letovice 05:28 09:28 14:23 16:52

 Odjezdy ze zastávky Fr. Halase
Brno -  sobota 07:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:00 17:40 19:40
Brno - neděle 07:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:00 17:40
Boskovice 11:40 15:40
Letovice 09:27 14:27 16:47
Olešnice přes Rozseč - sobota 06:51 09:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:51
Olešnice přes Rozseč - neděle 06:51 09:16 10:16 12:16 14:16 16:16 17:46 18:51
Hluboké u Kunštátu - sobota 07:27 12:28 16:28
Hluboké u Kunštátu - neděle 07:27 09:08 12:28 16:28

 Odjezdy ze zastávky u městského úřadu
Olešnice přes Rozseč 21:16 23:16

 Odjezdy ze zastávky u obchodního domu
Brno - sobota 03:43 05:03 05:43
Brno - neděle 03:43 05:03 05:43 19:43
Letovice 05:28 - -

Přestup mezi linkami 
301 a 256.

Stanoviště pro odbavení cestujících s jízdním 
kolem ve spojích s přepravou jízdních kol.

Tučně zvýrazněné odjezdy mohou být jsou posíleny 
autobusem navíc.

https://www.hrncirskyjarmark.cz


