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ukončení výluk v Brně a
Změny jízdních řádů
Vážení cestující,
konec srpna a začátek září je ve znamení ukončení mnoha
výluk v Brně. Znovu pojedou tramvaje do Líšně a na Stránskou
skálu, obnoví se provoz autobusů po ulici Dornych, tramvaje
opět projedou Cejlem - základní přehled je uveden na
straně 5.
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st ra n a 5
a
Ji h o m o ra v sk é
nky
Olešnické doží
st ra n a 7

Mění se tak velká část jízdních řádů městských i regionálních
linek IDS JMK.
Jízdní řády naleznete na odkazu https://www.idsjmk.cz/linky.

JÍZDNÉ PRO DĚTI, MLÁDeŽ A STUDENTY
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Slevový
program

Kupujte výhodné předplatní jízdenky
pro děti, mládež a studenty

VIDA!
VĚDECKÝ PARK

Předplatní jízdenky IDS JMK zakoupíte na předprodejních místech Českých
drah, DPMB, regionálních autobusových dopravců a na pobočkách
České pošty. Přehled potřebných věcí k vyřízení předplatních jízdenek
naleznete na straně 5 nebo v infomačním letáku -

Partnerem slevového programu IDS JMK
je vědecký park VIDA!, který cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

https://www.idsjmk.cz/cenik/zakovske.pdf.

Sleva na vstup ve výši 20 % se poskytuje
následovně:
Při prokázání se platnou měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenkou vydanou
pro minimálně jednu zónu jinou než 100
nebo 101 nebo jednodenní jízdenkou
IDS JMK, obdrží cestující slevu na základní
vstupné ve výši 20%.

www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx

TIP NA SOBOTU
http://www.spolekpratelpiva.cz

strana 5

Více na www.vida.cz.

http://www.kr-jihomoravsky.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

TIP NA NEDĚLI
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dlouhodobá železniční
Výluka na lince S51
02. 09. - 14. 12. 2019
S51

Vlaky linky S51 budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy
od 2. 9. do 14. 12. 2019. Platí výlukový jízdní řád.
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

V sobotu 31. 8. 2019 od 8:10 do 18:00 hodin bude probíhat výluka na lince S3 v její jižní části:

železniční Výluka
Brno - Vranovice

Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.

31. 08. 2019
S3

Vlaky linky S3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912, 4914, 4916 V Modřicích
není umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku
Hrušovany u Brna – Brno hl.n. nahrazeny. Náhradní doprava jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
Mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou cestující přepraveni mikrobusem.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru
Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou
vlaků R9/984, 982, 980, 978, 976, 972 a budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v
osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514
v Rajhradě a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je zajištěna pouze ve vybraných spojích náhradní dopravy
nákladním automobilem.
Zastávky náhradní dopravy jsou uvedeny na www.idsjmk.cz.

Změna nástupišť na
autobusovém nádraží
ve Vyškově

Od 1. do 15. 9. 2019 budou ve Vyškově autobusy odjíždět z přesunutých nástupišť.
Plánek ke stažení - https://www.idsjmk.cz/mapa/Uzel-Vyskov.pdf.

1. - 15. 9. 2019

Od 1. 9. 2019 do 15. 11. 2019 pojede linka 550 mezi zastávkami „Zaječí, žel. st.“ a „Přítluky, rozc.2.0“,
resp. „Přítluky, Nové Mlýny, obalovna“ obousměrně odklonem po místní komunikaci obce Zaječí kolem
rozc. k vinařství U Kapličky s tím, že bude konat závlek do zastávky Zaječí, rest. V zastávce Zaječí, rest.
zastaví vždy u označníku pro příslušný směr jízdy. Otáčení autobusů v Zaječí bude probíhat v blízkosti
zastávky Zaječí, rest. u „trojúhelníkové křižovatky u sochy“.

Výluka na lince 550
1. 9. - 15. 11. 2019
550

Změna zastávek:
Zaječí, škola zcela bez obsluhy

Změny zastávek v laa
an der thaya

Neobsluhované zastávky:
• Laa an der Thaya, Stadtplatz

3. 9. 2019
104

www

V úterý 3. 9. 2019 od 8:00 do 20:00 hodin veškeré spoje spoje linky 104, které mají na své pravidelné
trase zastávku Laa an der Thaya, Stadtplatz, ji budou vynechávat. Místo toho budou obsluhovat zastávku
Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která se nachází na hlavní silnici B45 směrem k vlakovému nádraží.

Změna zastávek:
• přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße

www.idsjmk.cz
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Ve dnech 5.- 6., 9. - 11. 9. 2019 vždy od 8:40 do 14:10 hodin budou všechny vlaky linky S41 nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince S41
Brno - Střelice
5-6. 9. a 9. - 11. 9. 2019
S41

Linka xS41 (zastávkový spoj nahrazující linku S41 z Brna hl.n. do Střelic) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední
hřbitov - Brno, Stará nemocnice – Střelice, obecní úřad – železniční stanice Střelice.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hlavní nádraží
– odjezd: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
– příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty)
Brno-Horní Heršpice
– autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
– autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
Střelice dolní – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, obecní úřad“
Střelice – před staniční budovou

nepřetržitá výluka na
linkách R11 a S4
5. - 11. 9. 2019
S4, R11

Od 5. 9. 2019 nepřetržitě do 11. 9. 2019 bude probíhat výluka na linkách R11 a S4. Všechny vlaky
budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle
výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných
linkách:
Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Rosice, Husova –
Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko, Nová–
Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na
silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R a vybraných Os vlaků (víkend) zajištěna nákladním
automobilem.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží
– odjezd: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
– příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty)
• Brno-Horní Heršpice (linka A, B)
– autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
– autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
• Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na
protějším chodníku (směr Brno)
• Střelice (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Omice (linka B) – na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic
• Tetčice (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
• Rosice u Brna (linka A, B)
– na silnici u nádražní budovy.
– (linka A) v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (linka A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna,
žel. st.“
• Náměšť nad Oslavou (linka R) – před staniční budovou
Ve dnech 2. a 3. 9. 2019 vždy od 7:30 do 14:30 hodin vlaky linky S52 budou v úseku Zaječí – Kobylí na
Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S52
2. a 3 . 9. 2019

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 - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

S52

Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi nimi a
autobusy linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

3

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Změny zastávek v obci
olší
2. 9. - 31. 10. 2019

Od pondělí 2. 9. 2019 do čtvrtka 31. 10. 2019 pojede linka 335 v obce Olší v úseku mezi hřbitovem a
hasičskou zbrojnicí obousměrným odklonem po místních komunikacích a přes dětské hřiště.
Zastávku Olší na silnici II/385 od Tišnova obslouží v přeložené poloze u hasičské zbrojnice (resp. u
dětského hřiště).
Zastávka na silnici II/390 od Drahonína (pro spoje v trase Drahonín – Sejřek, Bor, rozc. – Nedvědice /
Dolní Rožínka a zpět) zůstává beze změny.

335

Změna zastávek:
Olší (na silnici II/385 v obou směrech): zastávka je přesunuta přibližně o 90 metrů k hasičské zbrojnici
(resp. k dětskému hřišti).
Od 3. 9. 2019 do 10. 9. 2019 regionální autobusová linka 157 pojede v Račicích-Pístovicích do prostor
před obchodem (Večerka) na dočasnou zastávku Račice-Pístovice, Račice, točna. Stálá zastávka
nebude obsluhována.

Přesun zastávky
Račice-pístovice,
Račice, točna

Změna zastávek:
Račice-Pístovice, Račice, točna přesunuta do prostor před obchodem (Večerka)

3. - 10. 9. 2019
157

Od 3. 9. 2019 do 9. 9. 2019 spoje linky 650 v Koryčanech nezajíždí na náměstí, ale obslouží zastávku
náměstí v přesunuté poloze na hlavní komunikaci.

Přesun zastávky
v koryčanech

Změna zastávek:
Koryčany, náměstí výstupní přesunuta na hlavní komunikaci ke kostelu.
Koryčany, náměstí nástupní přesunuta na hlavní komunikaci k ZŠ.

3. - 9. 9. 2019

Od pondělí 2. 9. 2019 do neděle 6. 10. 2019 bude probíhat výluka na lince 336 spoji č. 64 a
nezaintegrovaných linkách 730701 a 730980 v úseku Strážek po konec místní části Jemnice.

Výluka Strážek Jemnice

Spoj č. 64 linky 336 bude veden v celé trase o 10 minut později. U linky 350 jsou upraveny pouze
návaznosti.

2. 9. - 6. 10. 2019

Linka 730701 bude vedena mezi zastávkami Strážek a Radkov, Radkovičky, rozc. 1.5 obousměrným
odklonem (po otočení po místních komunikacích kolem parku u kaple ve Strážku) zpět po silnici II/389 k
zastávce Radkov, Radkovičky, rozc.Strážek a po silnici III/3892 přes místní části Radkovičky a Bažantnice k
zastávce Radkov, Radkovičky, rozc.1.5 a dále po silnici II/389 přímo do Moravce, čímž vynechá zastávku
Strážek, Jemnice. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky.

336 + neintegr. linky

Linka 730980 bude vedena v obci Strážek odklonem po zjednosměrněných místních komunikacích dle
přiloženého plánku a aktuálního dopravního značení.
Výlukový jízdní řád na linkách: 336, 730701
Změna zastávek:
Strážek (v obou směrech):přesunuta přibližně o 40 metrů směrem ke kapli;
Strážek, Jemnice (v obou směrech): bez obsluhy.

Od 4. 9. 2019 do 31. 10. 2019 pouze spoj 53 linky 815 pojede mezi zastávkami Grešlové Mýto, žel. st. a
Blanné, rozc. odklonem po silnicích III/4114, I/38 a III/03833 závlekem přes obec Blanné. Na odklonové
trase obslouží zastávky Grešlové Mýto, u mostu a Blanné.

Drobná změna
v blížkovicích
4. 9. - 31. 10. 2019
815

Brno: výluka v ulici
šimáčkově
31. 8. 2019 (14:00-16:00)

Z důvodu konání kulturní akce nebude v sobotu 31. srpna 2019 od 14:00 po dobu přibližně 2 hodin možná
jízda veškeré dopravy v ulici Šimáčkově. Linka 58 bude v provozu pouze v úseku Lazaretní – Náměstí
Karla IV. a dále pojede odklonem na Jírovu. Zastávky Šimáčkova, Kubelíkova a Obecká nebude možné
obsloužit! Využijte zastávku Náměstí Karla IV.

58
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Ukončení výluky v ulici Cejl
Od soboty 31. srpna 2019 (pro noční linky již od noci z pátku na sobotu 30. / 31. srpna 2019) bude ukončena
výluka v ulici Cejl a budou pokračovat opatření v rámci výluky Zábrdovický most. Bude obnoven provoz linky
11, která bude i nadále obsluhovat v obou směrech zastávku Francouzská. Bude ukončen provoz linky x11.

Ukončení a změny
výluk v Brně
31. 8. 2019 / 2. 9. 2019

Ukončení výluky tramvají do Líšně a na Stránskou skálu
Od soboty 31. srpna 2019 bude ukončena výluka tramvají do Líšně a na Stránskou skálu. Linky 8 a 10 se vrátí na
svoje pravidelné trasy na Mifkovu a do zastávky Stránská skála - smyčka a budou obsluhovat všechny zastávky
na trase. Provoz autobusových linek v oblasti již bude zajištěn podle běžného jízdního řádu.
Ukončení výluky v ulici Lazaretní
Od soboty 31. srpna 2019 bude ukončena výluka v ulici Lazaretní a budou pokračovat opatření v rámci výluky
Zábrdovický most.
Linka 55 a 64 se vrátí na trasy, platné platné během výluky Zábrdovický most.
Linky 58 a 201 se vrátí na trasy, platné během výluky Zábrdovický most, nebudou však obsluhovat zastávku
Vojenská nemocnice. Náhradou obslouží zastávku Kuldova.
Linka 202 se vrátí na trasu, platnou během výluky Zábrdovický most, nebude však obsluhovat zastávky
Vojenská nemocnice a Kuldova.
Obnovení obsluhy zastávky Erbenova
Od soboty 31. srpna 2019 bude obnovena obsluha zastávky Erbenova linkou 46.
Výluka Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní
Od soboty 31. srpna 2019 (pro noční linky již od noci z pátku na sobotu 30. / 31. srpna 2019) k úpravě vedení
tras jednotlivých linek v rámci výluky Tramvaj Plotní. Během této etapy stavebních prací dojde k obnovení
provozu v ulici Dornych a bude uzavřena ulice Plotní. Zastávka Zvonařka bude soustředěna do poloh v blízkosti
křižovatky ulic Dornych a Zvonařka.
Linky 9, 12, 47, 49, 61 a E76 budou i nadále v provozu po stávajících výlukových trasách beze změn.
Linky 40, 48, 50, 63, E63 a N95 pojedou po stávajících výlukových trasách. Mezi zastávkami Úzká – Konopná
pojedou v obou směrech ulicí Dornych s obsluhou nové zastávky Kovářská. Nebudou obsluhovat zastávku
Železniční, zastávka Zvonařka pro ně bude přeložena na ulici Dornych.
Linka 67 ve směru do centra pojede po stávající trase beze změn. Linka 67 ve směru z centra pojede nově od
zastávky Škrobárenská přes zastávku Konopná. Nebude již obsluhovat zastávky Černovické nábřeží, Černovická
a Mariánské náměstí (směr zastávka Komárov). Spoje, které jsou nyní v provozu pouze do Komárova, pojedou
nově od zastávky Škrobárenská přes zastávku Konopná na Mariánské náměstí (směr zastávka Černovická).
Linka 77 ve směru do centra pojede po stávající trase beze změn (včetně zachování vedení vybraných spojů
na Hlavní nádraží), Linka 77 ve směru z centra pojede mezi zastávkami Úzká – Tržní opět přes zastávky Zvonařka
a Hladíkova. Nebude již obsluhovat zastávky Vlhká a Masná.
Linka N94 bude ve směru od Modřic na Hlavní nádraží opět obsluhovat zastávku Zvonařka. Linka N94 ve
směru od Hlavního nádraží do Modřic pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Tržní opět přes zastávky Úzká,
Zvonařka a Hladíkova. Nebude již obsluhovat zastávky Vlhká a Masná, zastávku Tržní obslouží v běžné poloze.
Regionální linky
Regionální autobusové linky 106, 107, 601, 602, 701 a 702 při jízdě do Brna opět obslouží zastávku Zvonařka.
Výluka Zábrdovický most
Od soboty 31. srpna 2019 dojde po ukončení výluk v ulicích Cejl a Lazaretní k obnovení všech dopravních
opatření platných během výluky Zábrdovický most. Z důvodu pokračujících stavebních prací (nebude možný
průjezd kolem tramvajové zastávky Vojenská nemocnice) dojde k drobným úpravám tras následujících linek a
nebude možné obsloužit zastávku Vojenská nemocnice.
Linky 58 a 201 v obou směrech vynechají zastávku Vojenská nemocnice, náhradou obslouží v obou směrech
zastávku Kuldova. Zastávku Kuldova ve směru na Lazaretní (pro linku 58) / do Jedovnic (pro linku 201) obslouží
na zastávce u OD Kaufland (společně s linkou 78). Zastávku Kuldova ve směru do Líšně (pro linku 58) / na
Životského (pro linku 201) obslouží na zastávce tramvaje.
Linka 202 vynechá zastávky Vojenská nemocnice a Kuldova. V oblasti obslouží zastávky Lazaretní a Židenice, nádraží.
Obnovení obsluhy zastávky Štursova (do centra)
Od soboty 31. srpna 2019 (pro noční linky již od noci z pátku na sobotu 30. / 31. srpna 2019) bude obnovena
obsluha zastávky Štursova ve směru do centra.
Ukončení výluky v křižovatce ulic Davídkovy a Roviny
V noci z pátku na sobotu 30. / 31. srpna 2019 bude ukončena výluka v křižovatce ulic Davídkovy a
Roviny. Spoje linky N95, které jedou do a z Újezdu u Brna, již pojedou po běžné trase přes zastávku
Chrlice, smyčka. Nebudou již obsluhovat zastávku Tuřany, smyčka, zastávku Chrlické náměstí obslouží
v běžné poloze. Spoj linky N95 s odjezdem v noci před nepracovním dnem v 5:05 hod. z Újezdu u Brna
pojede i nadále po trase Sokolnická – Tuřany, smyčka – Chrlická.
Ukončení výluky v ulici Černovické
V pondělí 2. září 2019 bude ukončena výluka v ulici Černovické. Linka E75 bude opět při jízdě do Slatiny
obsluhovat zastávku Olomoucká - u školy.

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

5

ický rok
lní/akadem

0
2
0
2
/
9
1
0
2

ško

integrovaný dopravní systém
jihomoravského kraje

Co potřebujete k vyřízení

předplatní
jízdenky
Co potřebujete k vyřízení
pro děti, mláděž a studenty

Děti

Mládež

Studenti

Studenti

6 - 15 let

15 - 18 let

18 - 26 let

18 - 26 let

kupóny pro cestování
pouze po BRNĚ
zóny 100+101

kupóny pro cestování
jen v REGIONU
mimobrněnské zóny

kupóny pro cestování
po BRNĚ + REGIONU

kupóny pro cestování
do / z brna bez
možnosti využití linek
1-99 pro jízdu po BRNĚ

všechny kupóny
pro cestování jak po
regionu tak po Brně

všechny kupóny
pro cestování jak po
regionu tak po Brně

zóny 100+101+ další zóny
průkazkovou
fotografii

průkazkovou
fotografii

průkazkovou
fotografii

průkazkovou
fotografii

rodný list nebo
jiný oficiální doklad

občanský průkaz
nebo pas

občanský průkaz
nebo pas

občanský průkaz
nebo pas

30 Kč
na průkazku

30 Kč
na průkazku

30 Kč
na průkazku

30 Kč
na průkazku

finanční částku
na předplatní kupón

finanční částku
na předplatní kupón

finanční částku
na předplatní kupón

finanční částku
na předplatní kupón

průkaz ISIC vydaný
nebo prolongovaný
po 15. 8. 2019

průkaz ISIC nebo
žákovský průkaz
U nevysokoškolských
studentů potvrzení
o studiu

Cestujeme
levněji
s IDS JMK
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Pozvánky

Tiskové chyby vyhrazeny
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