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NOVINKA 
CYKLOBUSY IDS JMK 

1. Cyklobusy IDs JMk vyJížDěJí !
Cyklobusy linek 231, 423, 602, 730, 750 vyjíždějí už tuto sobotu 21. 4. 2012. 
v provozu budou v nepracovní dny až do 30. září 2012.
1. Cyklobus linky 231 - odjíždí z nádraží v Blansku a pokračuje přes Rudici, 
Jedovnice, Senetářov a Lipovec až do Studnice. V Blansku cyklobus čeká na 
vlaky od Brna.
 • Jízdní řád cyklobusu najdete na http://www.idsjmk.cz/jrady/231.pdf.

2. Cyklobus linky 423 - odjíždí z nádraží v Tetčicích a pokračuje Ivančice a 
Oslavany až do Mohelna. Do Tetčic se pohodlně dostanete vlakovou linkou 
S41 z Brna. Cyklobus čeká na vlaky od Brna.
 • Jízdní řád cyklobusu najdete na http://www.idsjmk.cz/jrady/423.pdf.

3. Přímý cyklobus linek 602, 730 a 750 jede z Brna ze Zvonařky přes 
Rousínov, Bučovice, Luleč, Vyškov a Studnici až do Nových Sadů.
 • Jízdní řád cyklobusu 602 najdete na http://www.idsjmk.cz/jrady/602.pdf.
 • Jízdní řád cyklobusu 730 najdete na http://www.idsjmk.cz/jrady/730.pdf.
 • Jízdní řád cyklobusu 750 najdete na http://www.idsjmk.cz/jrady/750.pdf.

2. jak cestovat s cyklobusem IDs jmk
1. Cestující nahlásí řidiči, že chce přepravovat jízdní kolo. Zakoupí si u 
řidiče jízdenku pro jízdní kolo a jízdenku pro sebe nebo předloží platnou 
předplatní jízdenku.
2. Jízdní kolo poté sám umístí na cyklovlek pod dohledem a dle pokynů 

řidiče autobusu. Jízdní kolo zabezpečí proti zcizení. Z kola odstraní a 
s sebou do autobusu vezme cenné věci, které lze jednoduše odejmout 
(světla, pumpičky, tachometry, tašky na nosiči apod.).
3. Pokud se přepravuje více kol, nejprve řidič odbaví všechna kola. Po 
odbavení všech cestujících si cyklisté umísťují svoje kola na cyklovlek dle 
pokynů řidiče 
4. Při výstupu s jízdním kolem upozorní cyklista řidiče,  že bude vystupovat. 
Poté cyklista za účasti řidiče sundá svoje kole z cyklovleku pod dohledem 
řidiče.

S Jízdním kolem je možné nastoupit a vystoupit pouze 
na vybraných zastávkách, které jsou označeny symbolem 
jízdního kola. Počet přepravovaných kol je omezen 
kapacitou cyklovleku. Jízdní kola se nepřepravují uvnitř 
autobusu.
kopletní informace o přepravě kol v IDs JMk naleznete 
v informačním letáku Jižní Moravou na kole, který 
naleznete na internetovém odkazu 
http://www.idsjmk.cz/kestazeni/Cyklodopravaletak.pdf

3. výluka MezI MezI obCeMI Říčany a Říčky
Od 21. do 22. 4. 2012 pojede Linka 401 pojede v úseku Říčany – Domašov 
obousměrně odklonem po vyznačené objízdné trase přes Rosice, 
Litostrov a Rudku. Vynechá tak zastávky Říčky a Domašov, Nový konec. Na 
odklonové trase zastaví pouze na zastávkách Litostrov, Rudka a Rudka, u 
křížku. Více na http://www.idsjmk.cz/default.aspx#120416. 

4. výluka na lInCe 106 a 660

V sobotu 21. 4. 2012 od 10:30 do 18:00 hodin pojedou autobusové linky 
660 a 106 z důvodů konání cyklistického závodu dle výlukových jízdních 
řádů. Více na http://www.idsjmk.cz/default.aspx#120417.

5. výluka na lInCe s81
Dd 24. 4. do 27. 4. 2012 vždy od 9:20 do 15:20 hodin budou v úseku 
Znojmo - Retz vlaky linky S82 2241 a 2249 a v opačném směru vlaky 2226 
a 2234 nahrazeny autobusy. Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět 
ze stanice Znojmo o 20 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, naopak 
budou do stanice Znojmo přijíždět o 18 minut později.
Více na http://www.idsjmk.cz/default.aspx#120421.

  

   

TIPy na výleT s koleM
Cyklobusem na vyškovsko a Drahanskou vrchovinu
Každý víkend od 21 . 4. do 30. 9. 2012 odjíždí ze Zvonařky 
přímý cyklobus přes Rousínov a Vyškov až do Studnice. 
Vyjíždí jako linka 602 a poté pokračuje po lince 730 a 750 bez 
přestupu. Spoje odjíždí ze Zvonařky např. v 6:51, 8:51 nebo 
v 12:51 hodin. Na zastávkách v jízdním řádu označených 

symbolem jízdního kola můžete vystoupit a poté již na svém kole projet 
celou oblast Drahanské vrchoviny. Zdatní cyklisté se mohou vrátit 
cyklostezkami do Brna. Méně zdatní cyklisté mohou pro návrat využít opět 
cyklobus, který odjíždí např. ze Studnice v 11:13, 15:13 hodin nebo z Lulče 
v 12:12 nebo 16:12 hodin. Pro cestu do Studnice potřebujete jízdenku na 
8 zón za 63 Kč a 8 zónovou cyklojízdenku také za 63 Kč. Pokud vlastníte 
předplatní jízdenku na zóny 100+101, stačí 2 jízdenky 6 zónové. Jízdenky 
zakoupíte u řidiče v autobusu.  

Cyklobusem do Moravského krasu
Každý víkend v 8:03, 10:03, 12:03 nebo 14:03 odjíždí z 
Hlavního nádraží vlak linky S2 do Blanska, na který tam 
navazuje cyklobus linky 231. Cyklobus vás pohodlně doveze 
do Moravského krasu. Vystoupit s jízdním kolem můžete 
např. v Rudici, Jedovnicích, Senetářově nebo až ve Studnici. 

Z těchto míst můžete na kole objevovat krásy Moravského krasu nebo se 
vydat řadou značených cyklistických tras do Brna. Pokud pojedete až do 
Studnice, kupte si 2 jízdenky na pokladně ČD v Brně. Jednu jízdenku pro 
sebe sedmizónovou za 56 Kč a druhou cyklojízdenku pro jízdní kolo také 
za 56 Kč. Pokud pojedete i zpět, využijte výhodnou celodenní jízdenku pro 
jízdní kolo za 70 Kč.

vlakem a cyklobusem do Mohelna
Z Brna hl. n. jeďte linkou S4 a vystupte v Tetčicích. Tam 
přestupte na cyklobus linky 423. Jeďte z Brna hl. n. v 7:39 
nebo v 10:39 hodin. Na tyto vlakové spoje v Tetčicích 
navazuje cyklobus, který vás odveze do Mohelna. Na 
tuto cestu si kupte jízdenku na 6 zón za 49 Kč. Držitelům 

předplatních jízdenek na zóny 100 a 101 stačí jízdenka na 4 zóny za 34 Kč. 
Pro své jízdní kolo budete potřebovat jízdenku 6 zónovou resp. 4 zónovou 
pro jízdní kolo, kterou koupíte na vlakovém nádraží. 

Cyklobusy linek 231, 423, 602, 730, 750 v provozu 
již tuto sobotu a neděli.  neváhejte, vyzkoušejte!
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Na Výlet S JízDNíM KOleM 
Cyklobusem na Vyškovsko a Drahanskou vrchovinu
Každý víkend od 21 . 4. do 30. 9. 2012 odjíždí ze Zvonařky přímý cyklobus přes Rousínov 
a Vyškov až do Studnice. Vyjíždí jako linka 602 a poté pokračuje po lince 730 a 750 bez 
přestupu. Spoje odjíždí ze Zvonařky např. v 8:51 nebo v 12:51 hodin. Na zastávkách v 

jízdním řádu označených symbolem jízdního kola můžete vystoupit a poté již na svém kole projet 
celou oblast Drahanské vrchoviny. Zdatní cyklisté se mohou vrátit cyklostezkami do Brna. Méně 
zdatní cyklisté mohou pro návrat využít opět cyklobus, který odjíždí např. ze Studnice v 11:13, 15:13 
hodin nebo z Lulče v 12:12 nebo 16:12 hodin. Pro cestu do Studnice potřebujete jízdenku na 8 
zón za 63 Kč a 8 zónovou cyklojízdenku také za 63 Kč. Pokud vlastníte předplatní jízdenku na zóny 
100+101, stačí 2 jízdenky 6 zónové. Jízdenky zakoupíte u řidiče v autobusu.  

Cyklobusem do Moravského krasu
Každý víkend v 8:03, 10:03, 12:03 nebo 14:03 odjíždí z Hlavního nádraží vlak linky S2 
do Blanska, na který tam navazuje cyklobus linky 231. Cyklobus vás pohodlně doveze 
do Moravského krasu. Vystoupit s jízdním kolem můžete např. v Rudici, Jedovnicích, 

Senetářově nebo až ve Studnici. Z těchto míst můžete na kole objevovat krásy Moravského 
krasu nebo se vydat řadou značených cyklistických tras do Brna. Pokud pojedete až do Studnice, 
kupte si 2 jízdenky na pokladně ČD v Brně. Jednu jízdenku pro sebe 7 zónovou za 56 Kč a druhou  
cyklojízdenku pro jízdní kolo také za 56 Kč. Pokud pojedete i zpět, využijte výhodnou celodenní 
jízdenku pro jízdní kolo za 70 Kč.

Vlakem a cyklobusem do Mohelna
Z Brna hl. n. jeďte linkou S4 a vystupte v Tetčicích. Tam přestupte na cyklobus linky 423. 
Jeďte z Brna hl. n. v 7:39 nebo v 10:39 hodin. Na tyto vlakové spoje v Tetčicích navazuje 
cyklobus, který vás odveze do Mohelna. Na tuto cestu si kupte jízdenku na 6 zón za 49 

Kč. Držitelům předplatních jízdenek na zóny 100 a 101 stačí jízdenka na 4 zóny za 34 Kč. Pro své 
jízdní kolo budete potřebovat jízdenku 6 zónovou resp. 4 zónovou pro jízdní kolo, kterou koupíte 
na vlakovém nádraží. 

Z moravského krumlova do Hrušovan u Brna 
Z Moravského Krumlova se vydejte po 10 kilometrové cestě směrem na Jezeřany - 
Maršovice po příjemné cestě.  Poté pokračujte do Pravlova, kde přejedete řeku Jihlavu a 
budete se blížit k Němčičkám a Medlovu. Po trase se můžete zastavit na oběd v  mnoha 

restauracích. Po obědě se vydejte na poslední 7 km úsek směrem na Hrušovany u Brna. Pak už 
dojedete do Hrušovan u Brna, kde se nachází vlaková stanice. Tato trasa je ideální pro rodiny s 
dětmi.

Z Brna hl. n. využijte vlakovou linku S41. O víkendu odjíždí spoje v 6:49, 8:49, 10:54 a po té každé 2 
hodiny. Cesta trvá přibližně 50 min. Pro jízdu z Brna hl. n. je potřeba jízdenka na 6 zón za 49 Kč. Pro 
držitele předplatních jízdenek na zóny 100 a 101 stačí koupit jízdenku na 4 zóny za 34 Kč. Pro vaše 
kolo se vyplatí koupit celodenní jízdenku za 70 Kč.

Pro cestu z Hrušovan u Brna do Brna hl. n. využijte vlakové linky S3, která odjíždí vždy v celou hodinu 
a 28 minutu. Postačuje si koupit jízdenku na 4 zóny. Pro držitele předplatních jízdenek 100 a 101 
stačí koupit jízdenku na 2 zóny za 20 Kč.

Břeclav - lednice - Brno
Z nádraží v Břeclavi se vydejte přes město k nemocnici. Odkud vás čeká krásný a klidný 8 
km úsek kolem řeky Dyje až do Lednice. Zde můžete navštívit Lednicko – Valtický areál.
V Lednici si můžete zajít na oběd. Poté pokračujte přes Zámecké náměstí a Slováckou 

ulicí kolem zámeckých zahrad za město, kde se po cyklotrasách dostanete až do Podivína. Zpáteční 
úsek je dlouhý kolem 13 km.
Z Brna hl. n. využijte rychlíkových spojů R5. K cestě jsou potřeba 2 jízdenky na 9 zón, jedna pro 
vás a druhá pro jízdní kolo. Pro předplatní jízdenky v zóně 100 a 101 postačují 7 zónová jízdenka.

Další tipy na výlety naleznete na www.idsjmk.cz

VyužIJte MIMOřáDNé CyKlOVlaKy
Cyklovlak perNŠteJN - V nepracovních dnech v 8:09 odjíždí z Hlavního nádraží ze 
zastávkami v Židenicích, na Lesné a v Králově Poli přímý vlak S3 do Tišnova, Nedvědice a 
Nového Města na Moravě. Využijte ho pro výlet na Vysočinu. Zpět odjíždí z Nového 
Města na Moravě v 16:04 jako vlak S31. 

Cyklovlak VelO pODyJí - Každou sobotu od 28. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 22. 9. a také 5. 7. 
a 28. 9. 2012 je v 8:09 z Králova Pole přes Lesnou, Židenice a Hlavní nadraží (8:30) 
vypravován přímý vlak VELO PODYJÍ. Jede přes Moravský Krumlov a Znojmo (10:10) až do 
Šatova (10:24). Odtud jede zpět v 17:30, ze Znojma v 17:46. 

Využijte pro cestu výhodnou jednodenní jízdenkou IDS JMK, platnou pro 2 dospělé a až 3 děti za 190 
Kč, nebo za 150 Kč (pro držitele předplatní jízdenky pro zóny 100+101). Pro kolo si kupte jízdenku 
pro jízdní kolo IDS JMK celodenní za 70 Kč.

InTegrované novInky
novInky v DoPravě

Číslo 05, ročník 2 19. dubna 2012

sTuDenTský MaJáles 2012
V pátek 11. května 2012 se koná v Brně 
tradiční studentský Majáles. KORDIS JMK 
bude mít na akci svůj informační stánek, 
kde bude informovat účastníky akce o 
možnostech dopravy v rámci celého Jihomoravského kraje včetně města 
Brna. Rádi Vám poradíme nejvýhodnější cestu z Majálesu, poskytneme 
informace o cenách jízdného a další užitečné informace. Těšíme se na 
návštěvu. Více na http://brno.majales.cz/
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