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Tiskové chyby vyhrazeny

2 Změny v dopravě Do Boskovic na výstavu
Za sněhem s IDS JMK

5 -6Přeprava spoluzavazadel 3-4

POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY

V pátek 3. února 2023 jsou pololetní 
prázdniny. Linky IDS JMK jedou podle 
jízdních řádů platných pro pracovní 
dny prázdniny.

Sledujte prosím jízdní řády.

Přejeme žákům a studentům hezké 
prázdniny.   

pátek 3. února 2023

PŘECHOD NA NOVÝ TARIF 
STÁVAJÍCÍ JÍZDENKY A NÁKUP NOVÝCH 

Od 1. 3. 2023 dochází ke změně Tarifu IDS JMK, věnujte prosím pozornost informacím s tím spojeným.
a) Jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné v cenách dle původního tarifu 
lze použít nejpozději 7. den po skončení platnosti původního tarifu. Tyto jízdenky musí 
být označeny nejpozději do půlnoci 7. 3. 2023 a platí až do konce své časové platnosti. 
jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné v cenách dle nového tarifu lze použít 
nejdříve 7 dnů před zahájením platnosti nového tarifu.
b) Předplatní jízdenky platí do konce své platnosti. 
c) Nevyužité jednorázové jízdenky bude možné na stanovených místech vyměnit s 
případným doplatkem za jízdenky dle nového tarifu. Počátek období výměny jízdenek 
bude stanoven prodejcem. Výměna bude probíhat 3 měsíce od zahájení výměny. Následně 
již nebude možné jízdenku vyměnit. V případě, že univerzální jízdenka bude využita pouze 
částečně, pro případnou výměnu se použije pouze hodnota odpovídající nevyužité části 
jízdenky. Finanční náhrada za nevyužité jízdenky se neposkytuje.
d) Eshop.idsjmk.cz prodává nyní pouze jízdenky se začátkem platnosti do 28. 2. 2023. 
jízdenky s pozdějším začátkem platnosti budou prodávány od 1. 3. 2023.

I V ZIMĚ JE KAM ZAJET

Počasí je venku pod psa
a já přece říkám hopsa

vezmu pejska, vezmu děti
a už vlakem z Brna letím. 

Cílem mým je známé město
s hradem, zámkem, menší přesto

ve znaku má hřeben bílý
brázdu kolem věky ryly. 

O tom všem nám více sdělí
muzejníci tamní skvělí

na vstup slevu dostaneme
když s IDS přijedeme. 

Historie všude kolem
v podzemí je možná golem

a pokud se nepletu
za městem je Vinnetou. 

Tušíte už kam vás vedu? 
Kam si vlakem, busem jedu?

Nemusím už říkat více
tím místem jsou Boskovice!

Pozvánka na aktuální výstavu

„BOSKOVICE“
Více na straně 5

https://www.muzeum-boskovicka.cz/boskovice-1222-2022



ZÁKLADNÍ INFORMACE
V IDS JMK můžete přepravovat zavazadla, malá živá zvířata, 
sportovní vybavení, kola a koloběžky. Přepravovat se nesmí 
nebezpečné předměty.

RUČNÍ ZAVAZADLA
V IDS JMK se bezplatně přepravují ruční zavazadla, kterými jsou 
drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm 
nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo 
zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 
10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod 
sedadlo.

Za Zlevněnou jednorázovou jízdenku A se v IDS JMK přepravují 
spoluzavazadla - předměty větší než ruční zavazadlo, jejichž rozměry 
nepřesáhnou u kvádru 50 × 60 × 80 cm, u desky 100 × 150 × 5 cm a 
válce průměr 20 cm a délku 300 cm. Hmotnost spoluzavazadel, 
s výjimkou vozíku pro invalidy, nesmí přesáhnout 50 kg. 

Předměty větších rozměrů nebo hmotnosti se nepřepravují.  

  KOLOBĚŽKY DO 120 CM, KOČÁRKY, LYŽE, 
BOBY, SÁŇKY, SNOWBOARD

V celém IDS JMK bezplatně přepravují: 
koloběžky do 120 cm,
jeden pár lyží včetně lyžařských holí,
snowboard, 
sáně, 
boby, 
kočárek pro spolucestující dítě, 
jedna nákupní taška na kolečkách. 

JÍZDNÍ KOLA A ELEKTROKOLA
V zónách 100 + 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s 
provozním označením linek 1 až 99, ve vlacích a cyklobusech držitel 
platné předplatní jízdenky na 2 a více dní pro tyto zóny může 
spoluzavazadlo a jízdní kolo nebo elektrokolo přepravovat bezplatně. 

Ve vlacích se kola a elektrokola přepravují celoročně.

V regionálních autobusech pouze na linkách a spojích vyznačených v 
jízdních řádech symbolem kola . 

VELKÉ KOLOBĚŽKY NAD 120 CM
Koloběžky s délkou přesahující 120 cm se přepravují jako klasické 
spoluzavazadlo a platí se za ně jízdné pro zavazadlo.

VOZÍK PRO INVALIDY
Bezplatně se přepravuje také vozík pro invalidy, pokud s ním cestuje 
držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Prosíme, přepravujte 
zimní vybavení zbavené sněhu a ledu.
Není nutné zimní vybavení přepravovat

 ve vaku.

Zavazadlo umístěte prosím ve vozidle tak,
aby nepřekáželo ostatním cestujícím!
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Rozměr do
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Výluka na linkách S4, R11 a R54
6. - 7. 2. 2023 (8:20 - 15:40)

S4, R11, R54
Ve dnech dnech 6. a 7. 2. 2023 v době vždy 8:20 až 15:40 hodin bude 
upraven provoz na linkách R11, R54 a S4. Tato výluka probíhá v 
souběhu s velkou výlukou mostu přes Svratku.
POZOR: Po dobu výluky nepojedou autobusy linky X v úseku Brno 
dolní n. - Brno hl.n.
Linky R11 a R54  - všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle 
výlukového jízdního řádu linek xR11 a xR54.
Linka S4 - vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového 
jízdního řádu linky xS4.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního 
řádu po několika trasách:

• trasa A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov - Stará 
nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna (Vysoké 
Popovice - Rapotice).

• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední 
hřbitov – Ostopovice - Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, 
Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u 
Brna – Zastávka u Brna.

• trasa C (zastávkový spoj mimo Střelice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední 
hřbitov – Troubsko, Nová – Omice (v obci) – Tetčice – Rosice u Brna – 
Zastávka u Brna
• trasa R (spoj nahrazující linky R11 a R54) – Brno hl.n. – Náměšť nad 
Oslavou (bez zastavování).

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. (A, B, C, R) – u nádražní budovy u viaduktu Křenová
• Brno-Horní Heršpice (A, B, C) – aut. zast. IDS JMK (linek 40)“Ústřední 
hřbitov“ (A) – na ulici Jihlavská na zast. aut. IDS JMK „Stará nemocnice“

• Ostopovice (B, C) - v obci, na zast. aut. IDS JMK „Ostopovice, náměstí“
• Troubsko (B, C) – v obci, na aut. zast. IDS JMK „Troubsko, Nová“
• Střelice (B) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní 
úřad“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“

• Omice (C) - v obci, na ulici Brněnské u odbočky k zastávce „Omice, 
samoobsluha“ a v obci, na rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky 
k železniční zastávce

• Tetčice (B, C) – u staniční budovy na zast. aut. IDS JMK „Tetčice, žel. st.“
• Rosice u Brna (A) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, 
Husova“ (A, B, C) – na ulici Nádražní na zastávce IDS JMK „Rosice, těstárny“

• Zastávka u Brna (A, B, C) – u staniční budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“

• Vysoké Popovice (A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké 
Popovice“

• Rapotice (A) - u nádražní budovy na zast. aut. IDS JMK „Rapotice, žel. st.“
• Náměšť nad Oslavou (R) – před staniční budovou

Předplatní 
elektronické 

jízdenky
kupujte z pohodlí 

domova na
oficiálním

eshopu
eshop.idsjmk.cz
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Nedělní vlaková výluka v úseku 
Brno-Královo Pole - Brno hl.n.

12. 2. 2023 (8:40 - 16:40)

S3, R8
V neděli 12. 2. 2023 od 8:40 do 16:40 hodin bude upraven provoz 
vlaků Brno-Maloměřice – Brno-Kr.Pole z důvodu omezené 
propustnosti trati.
Linka R8 - v úseku Brno hl.n. - Brno-Kr.Pole nepojedou vlaky: 
1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1102, 1104, 
1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118.
Linka S3 - některé vlaky v úseku Brno hl.n. - Brno-Kr.Pole budou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového 
jízdního řádu linky xS3.
Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
trasa A z/do Brna hl.n. návazná na vlak v Brně- Kr.Poli
trasa B z/do Brna-Židenic návazná na vlak v Brně- Kr.Poli
Přeprava kol:
Přeprava kol v autobusech náhradní dopravy není umožněna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Brno hl.n. (trasa A) před staniční budovou, zastávka u viaduktu 
Křenová, stanoviště č.10 (jen nástup) zastávka pod smyčkou 
trolejbusů, stanoviště č.13 (jen výstup)

• Brno-Židenice (trasa B) před nádražím na zastávce IDS JMK „Brno, 
Židenice, nádraží“, stanoviště č.2 (odjezd) na výstupní zastávce IDS 
JMK „Brno-Židenice, nádraží“, stanoviště č.3, (příjezd)

• Brno-Lesná (trasa B) na zastávce aut. IDS JMK „Brno, Lesná, nádraží“
• Brno-Královo Pole (trasa A,B) před staniční budovou, vpravo ve 
směru k vlečce

Výluka na lince 64 v Brně - ulice Kulkova
4. - 5. 2. 2023

64
Od 6:00 v sobotu 4. února 2023 do ukončení provozu v neděli 5. 
února 2023 zcela uzavřena část ulice Kulkovy mezi křižovatkou 
s ulicí Rokytovou a zastávkou Podsednická.

Autobusová linka 64 pojede v úseku Stará osada – Podsednická 
obousměrným odklonem přes zastávku Židenice, kasárna. 
Vynechá tak zastávku Údolíček a na odklonové trase obslouží 
zastávku Židenice, kasárna.

Přesun zastávek:
Zastávka Podsednická zůstává v obou směrech přeložena cca o 
150 metrů směrem k zastávce Kulkova.

Výluka vlaků na linkách R8, R12 a S71
13. - 19. 2. 2023 (VŽDY 8:20 - 13:30)

R8, R12, S71
Od 13. do 19. února 2023 v době vždy od 8:20 do 13:30 hodin 
bude probíhat výluka vlaků na linkách R8, R12 a S71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Přerov – Kojetín) – 
Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
jedoucími dle výlukového jízdního řádu linky xR8.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice 

– Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
jedoucími dle výlukového jízdního řádu linky xR12.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími dle výlukového 
jízdního řádu linky xS71.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není autobusy za osobní vlaky zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK 
„Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“;
• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK 
„Ivanovice na Hané, aut.st.“;
• Hoštice-Heroltice - u nádraží;
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)

• Brno hl. n. - před nádražní budovou u viaduktu Křenová - linka 
xR8 směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK 

„Úzká“ (u OC Vaňkovka)

Výluka na vlakové lince S2 v úseku  
Skalice nad Svitavou - Letovice

 3. A 6. 2. 2023 (VŽDY 8:15 - 13:45)

S2
Ve dnech 3. a 6. 2. v době vždy od 8:15 do 13:45 hodin 
z důvodu nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 pojedou ze 
Skalice nad Svitavou do Letovic dříve dle výlukového jízdního řádu.  

Výluka autobusů v Brně v úseku Dohnalova – 
Klarisky 

OD 8. 2. 2023 OD 6:00 HODIN

57, N93
Z důvodu pokračující výstavby bude od 6:00 ve středu 8. 
února 2023 do ukončení prací vyloučen provoz v části ulice 
Útěchovské v Soběšicích. Autobusové linky 43 a N93 pojedou 
v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech ulicemi Klokočí, 
Výzkumní, Na kovárně a Zeiberlichova.

Změny zastávek:
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra bude přeložena přibližně o 
200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra 
bude obsluhována v pravidelné poloze.

• Zastávka Na kovárně bude v obou směrech přeložena do ulice Na 
kovárně ke křižovatce s ulicí Útěchovskou.

• Zastávka Rozárka bude obsluhována také ve směru do centra 
(společně s linkou 57). 
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 NA VÝSTAVU NA VÝSTAVU

Tiskové chyby vyhrazeny

Boskovice leží v okrese Blansko v Jihomoravském kraji, 14 km severně 
od Blanska a 33 km severně od Brna na hranicích Drahanské vrchoviny. 
Severovýchodně od města leží vodní nádrž Boskovice a přírodní park 
Řehořkovo Kořenecko. Historické jádro města je včetně židovského 
ghetta od roku 1990 městskou památkovou zónou. V zímním období 
je počet otevřených památek omezen, přesto stojí Boskovice za 
návštěvu. Doporučujeme navštívit výstavu k výročí 800 let města 
Boskovice.

Hlavní památky Boskovic:
Hrad Boskovice (http://www.hradboskovice.cz) - v zimní období uzavřen
Zámek Boskovice (http://www.zamekboskovice.cz) - v zimní období 
uzavřen
Kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1346
Pirochtův mlýn
Židovský hřbitov a Větší synagoga - Hřbitov se nachází asi 800 m 

jihozápadně od Masarykova náměstí a zdejšího Židovského města na 
severozápadním úpatí hradního vrchu. Na rozloze 14 528 metrů 
čtverečních se zde rozkládá přibližně 2500 náhrobků. Celý hřbitov je 
obehnán zdí a v areálu rostou stromy.

Muzeum regionu Boskovic

Více o městě a jeho památkách na webu https://www.boskovice.cz.

Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace Jihomoravského 
kraje, navazuje na tradici místního muzejního spolku a městského muzea, 
které bylo založeno v roce 1905. Zajišťuje odbornou činnost výzkumnou 
a sbírkotvornou, a to zejména v oblasti archeologie, historie, etnologie 
a přírodních věd. Kromě hlavní budovy, původní hraběcí rezidence, s 

všeobecně vlastivědnou expozicí Boskovicko - krajinou sedmizubého 
hřebene muzeum provozuje také boskovické židovské památky (synagogu 
a židovský obecní dům) a expozici historických zemědělských strojů. 
Muzeum regionu Boskovicka spravuje celkem 8 sbírek.

Výstava Boskovice 1222 - 2022
Výstava připravená u příležitosti oslav osmisté připomínky první 
písemné zmínky o Boskovicích. Nahlédnete na Boskovice jako na 
sídlo významných šlechtických rodů, jako na centrum kulturního 
dění, správy, architektury, řemesel a obchodu. Prohlédnout si 
můžete první městskou knihu z roku 1484, ornát údajně darovaný 
Ladislavem z Boskovic, barokní obrazy i novodobé doklady kulturního 
a společenského života. Moderní dějiny výstava vypráví pomocí 
fotografií významných událostí. Celou výstavu provází úryvky z 
dobových záznamů. Nad výstavou převzalo záštitu město Boskovice.  
Výstava je o víkendech otevřena do 13:00 do 16:30 hodin. V pracovní 
dny mimo pondělí od 10 do 16:30 hodin.

TIP: Sleva na vstup s jízdenkou IDS JMK
Sleva na vstupné do expozic muzea ve výši 25 % se poskytuje s platnou 
jízdenkou jednorázovou nebo předplatní. Sleva se poskytuje i ze 
zlevněného vstupného pro studenty a seniory. Sleva se nevztahuje na 
krátkodobé akce a výstavy

Doporučené spojení: Do Boskovic se pohodlně dostanete vlakem. Z 
Brna linkou S2 nebo R19 do Skalice nad Svitavou a odtud navazující 
linkou S21 (vlak) nebo linkou 250 (autobus). Pro jednu cestu potřebujete 
jízdenku na 7 zón. O víkendu doporučujeme jednodenní jízdenky.

Další spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

zdroj: https://www.muzeum-boskovicka.cz/boskovice-1222-2022
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TIPY NA VÝLETYTIPY NA VÝLETY
S IDS JMK - ZA SNĚHEMS IDS JMK - ZA SNĚHEM

Tiskové chyby vyhrazeny

Drahanská vrchovina
Drahanská vrchovina se nachází v severovýchodní části Jihomoravského kraje. V období s 
dostatečnou sněhovou pokrývkou jsou zde strojově upravovány běžkařské trasy o délce 
přibližně 70 km. Aktuální informace o úpravě tras na https://www.lyzarsketrasy.cz.

Strojově upravované lyžařské trasy na Drahanské vrchovině:
okruh Benešovský (14,5 km), Malé Hradisko (9,2 km), Okrouhlá (11,5 km), Protivanovský 
(9,5 km), Suchý (11,6 km), Velenovský (8,5 km), Kořenecký-golfový (8,5 km), Kořenecký-
Melkovský (11,6 km).
Doporučené spojení s IDS JMK:
Pro cestu do této oblasti je pohodlné spojení přes Blansko nebo Boskovice a následnými 
autobusovými linkami. Z Blanska linkami 232 a 233. Z Boskovic linkami 260, 261 a 262.

Bystřicko a Nedvědicko
Kolem města Bystřice nad Pernštejnem můžete využít celou řadu strojově upravovaných 
běžkařských tratí. Mezi hlavní nástupní místa patři železniční zastávka Bystřice nad 
Pernštejnem u areálu Centra Eden a železniční zastávka Rovné - Divišov.
Lyžařské trasy jsou při dostatečné sněhové pokrývce protaženy až k běžkařským tratím 
Novoměstska. Na Bystřicku je upravováno přibližně 60 - 80 km lyžařských tras. Na 
Novoměstsku dalších několik desítek kilometrů.
Více o údržbě tras na webech:
https://www.bystricenp.cz a https://lyzovani.nmnm.cz. 
Doporučené spojení s IDS JMK:
Pro cestu do této oblasti doporučujeme využít z Brna vlaky linky S3 a S31 nebo přímý spěšný 
vlak Pernštejn. Vystoupit v Bystřici nad Pernštejnem a nebo pokračovat až do zastávky 
Rovné - Divišov. Až po zastávku Rovné-Divišov platí tarif a jízdenky IDS JMK. Zaintegrována je 
také městská doprava v Bystřici nad Pernštejnem.

Kunštátsko, Olešnicko, Tišnovsko a Brněnsko 
Také v ostatních částech Jihomoravského kraje lze vyrazit na běžky.  Pro obyvatele Brna jsou 
vhodné terény hned za dveřmi jejich domu a bytů - Lesná, Soběšice, Vranov, Útěchov nebo 
oblast kolem Adamova. Spojení je zajištěno především městskými linkami 43 a 57. 
Na Tišnovsku a Lomnicku jsou vhodné terény především ve směru na Lomnici a Kunštát. 
Běžkovat se dá také v oblasti Olší a Drahonína. Do Tišnova se lze pohodlně dostat vlaky S3 a 
R9. Poté přestoupit na navazující autobusové linky (333, 335 nebo 336).
Nově lze dojet také vlakem S3 až do Křižanova.
Kunštátsko a Olešnicko je další oblastí, kde lze vyrazit na běžky. Pro cestu doporučujeme 
regionální autobusovou linku 301, která odjíždí z Králova Pole, nádraží.  Lyžařské trasy zde 
obvykle nejsou strojově upraveny, přesto zdejší krajina a příroda nabízí mnoho cest k výletům.
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Aktuální sněhové
info pro běžkaře

Na Drahanské vrchovině je sněhu méně. Přesto 
bude část okruhů připravena pro běžkaře - https://
www.lyzarsketrasy.cz. Sněhu přibývá!
Dostatek sněhu je v oblasti Nového Města na Moravě 
ve směru od Bystřice nad Pernštejnem. 
V blízkosti Brna aktuálně není dostatečná sněhová 
pokrývka.

Aktuální sněhové
info pro sjezdaře

Jihomoravský kraj nemá vysoké hory, i přesto zde 
lze vyjet i na sjezdovky. Skiareály mají kvalitní 
zasněžovací systémy a umožňují obvykle také 
noční lyžování. 
K jednotlivým skiareálům se můžete dopravit 
regionálními autobusy IDS JMK. Do vyhledávače 
spojení na webu www.idsjmk.cz zadejte zastávky 
uvedené níže.
Skiareál Olešnice
Nejbližší zastávka IDS JMK: Olešnice, nám (400 m 
od areálu) - https://www.ski-areal.cz
Skiareál Hodonín u Kunštátu
Nejbližší zastávka IDS JMK: Hodonín u Kunštátu 
(500 m od areálu) - http://www.skiareal-hodonin.cz
Skiareál Němčičky
Nejbližší zastávka IDS JMK: Němčičky, u mlýna (200 
m od areálu) - http://www.sportnemcicky.cz


