
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

...  informace o cestování v Jihomoravském kraji ...

01

Aktuální výluky a omezení v 
dopravě v Brně a JMK

3-6 Tarifní tipy a tipy na cestování 2 Mobilní aplikace IDS JMK Poseidon 7

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ
NOVINKYNOVINKY 2021

zdarma

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD
2021

Knižní jízdní řád IDS JMK celosíťový je 
stále k zakoupení.  

KJŘ 2021 obsahuje: 
Jízdní řády linek IDS JMK
Plánky a mapy
Ceník
Tarifní informace
Plánky přestupních uzlů

Knižní jízdní řád se prodává jako dva 
díly. První díl obsahuje jízdní řády vlaků 
a regionálních autobusů. Druhý díl za-
hrnuje linky 1-99 v Brně. 

V prvním dílu je kupón, který umožňuje 
vyzvednutí druhého dílu KJŘ.

Cena za oba díly je 99 Kč.

I nadále v prodeji na 
předprodejních místech 

COVID-19
AKTUÁLNÍ PROVOZ

Vlaky jezdí podle jízdních řádů platných pro prázdniny. Přehled zrušených vlaků 
naleznete na odkazu - https://content.idsjmk.cz/kestazeni/201223COVID19-vlaky.pdf.
Regionální  autobusy jezdí podle upravených jízdních řádů. Dočasně jsou zrušeny vybrané 
spoje. Obvykle se jedná o posilové autobusy. Mimo provoz jsou i nadále regionální noční 
autobusové spoje, vybrané spoje na 108 a linka 211. Mimo provoz je zastávka Aqualand Moravia.
Městské linky IDS JMK v Brně (linky 1-84 a N89 - N99) jezdí i nadále podle jízdních řádů 
platných pro prázdniny. Od 9. 1. 2021 začínají v Brně dvě dlouhodobé výluky Lesnická a 
Žabovřeská - strana 6. Mění se JŘ linek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 31, 33, 40, 43, 
44, 46, E50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 67, 68, 75, E75, 77, 78, 84, N89, N92, N93, N95, N98, x9.
Aktuální informace uveřejňujeme na webu www.idsjmk.cz.

Provoz od 4. 1. 2021 a změny v Brně od 9. 1. 2021

COVID-19
AKTUÁLNĚ

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 1

2m 2m2m

Děkujeme, že nosíte roušky 
a dodržujete rozestupy na 
zástávkách a ve vozidlech

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSAD BRNO
HOLDING, A.S.

PLATÍ K 13. PROSINCI 2020

JÍZDNÍ ŘÁD 
CELOSÍŤOVÝ

1. DÍL

VLAKOVÉ LINKY A
AUTOBUSOVÉ LINKY 100 A VÝŠE
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Jednorázové jízdenky a změny Smluvních předpravních podmínek

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

TARIFNÍ INFORMACETARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

Od 1. ledna 2021 platí nové Smluvní přepravní 
podmínky IDS JMK.
Nástup s kočárkem v regiobusech
Nejdůležitější změna se týká regionálních 
autobusových linek IDS JMK - nástup rodičů s 
dítětem v kočárku. Cestující s platnou jízdenkou 
mohou ihned nastoupit zadními dveřmi a cestující 
nemusí ukazovat jízdenku.
U předních dveří čekají cestující s kočárkem, kteří 
jízdenku nemají.  

Změny ve vlacích
Ve vlacích nově neplatí příplatek za jízdní doklad 
prodaný z obsazené stanice držitelé průkazů ZTP a 
ZTP/P osoby se zrakovým postižením  a cestující na 
vozíku pro invalidy.

Další změny:
1) upřesňuje se, že lze přepravovat i elektrokola, 
tam, kde je povolena přeprava kol.
2) upřesňuje se, že pracovníci dopravce nejsou 
povinni při nakládce kol a elektrokol pomáhat.
4) z přepravy lze vyloučit ty, kteří zdravotně ohrožují 
ostatní cestující (tzn. cestující bez roušek).

Kompletní Smluvní přepravní podmínky ke stažení 
na: https://content.idsjmk.cz/cenik/Spp.pdf.

Změny ve Smluvních
přepravních podmínkách IDS JMK

Od 1. ledna 2021 koupíte jednorázové 
jízdenky IDS JMK:

V mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

na železničních nádražích s otevřenou 
pokladnou.

ve validátorech na linkách 1-84 a N89 
- N99 v Brně.

ve vlacích společností České dráhy a 
Regiojet, pokud je pokladna na nádraží 
uzavřena. Ostatní železniční dopravci 
jízdenky IDS JMK neprodávají. 

V případě, že je pokladna na železniční 
stanici otevřena, za jízdenku zaplatíte 
přirážku 50 Kč. 
Bez jízdenky na linkách S2 a  S3 je nutno 
nastoupit do vozu označeného zeleným 
pruhem nebo do něj okamžitě přejít.

u řidičů regionálních autobusů - linky 
s označením 100 a výše.
Omezený sortiment jízdenek koupíte na 
předprodejích DPMB, předprodejích 
regionálních autobusových dopravců 
a v jízdenkových automatech.

Kde koupíte jednorázové jízdenky IDS JMK
pro vaši cestu
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Jednorázové jízdenky IDS JMK koupíte také 
ve validátorech na linkách 1-84 a N89-N99.  
Stačí vám platební karta pro bezkontaktní platby.

eshop.idsjmk.cz
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Výluky od 09.01.2021 do 13.01.2021

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONUV REGIONU

Tiskové chyby vyhrazeny

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
09. - 10. 01. 2021

S3

V sobotu 9. 1. 2020 od 7:40 do 15:25 hodin a v neděli 10.1. 2021 
od 7:35 do 15:20 hodin budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice – 
Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA NA LINCE S2 - BRNO-BLANSKO

09. - 10. 1. 2021

S2

Ve dnech 9. a 10. 1.2021 v době vždy od 8:30 do 16:35 hodin bude 
probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Blanskem. Vybrané vlaky 
budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, 
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po třech odlišných linkách:
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno do stanice Adamov a slouží pro rozvoz 
cestujících mezi uvedenými stanicemi. V ŽST Adamov je zajištěn 
přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND jedou z 
ŽST Brno hl. n. o cca 19 min. dříve oproti pravidelnému JŘ !
Linka B – přímá linka ze stanice Brno do stanice Blansko. V ŽST Blansko 
je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND 
jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 9 min. dříve oproti pravidelnému JŘ !
Linka C – jede ze stanice Brno hl.n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-
Židenice (přípoj na linku 210). Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o 
cca 10 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!

Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno 
hl.n. přes Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno hl.n.. V ŽST 
Blansko je zajištěn přestup cestujících ze směru Letovice na přímé 
autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka C – jede ze stanice Bílovice nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj 
od linky 210).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Brno hlavní nádraží (linka A,B,C) - před staniční budovou, na ul. 
Nádražní, u chodníku přiléhající ke smyčce trolejbusů, stanoviště č.13, 
naproti obvyklé zastávky u viaduktu Křenová – linka A a C

- na ul. Nádraží, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (linka B)
• Brno -Židenice (linka B) - na ulici Drobného, na zastávce autobusů 
IDS JMK „Brno,Náměstí 28.října“

• Brno-Židenice (linka A, C)
ve směru z Brna - na ulici Svatoplukova na zastávce autobusů „Brno, 
Stará Osada, stanoviště č.10“
ve směru do Brna - na ulici Bubeníčkova na zastávce autobusů „Brno, 
Stará Osada, stanoviště č. 9“ (zastávka linek 55, 58, E75, 78)

• Bílovice nad Svitavou (linka A,C)
- v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, náměstí“;
- na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, žel. zast.“;
• Babice nad Svitavou (linka A) – při ústí mostku přes řeku ve směru 
k žel. zastávce a penziónu

• Adamov (linka A) – před staniční budovou na autobusové zastávce 
IDS JMK „Adamov, žel.st.“

• Adamov zastávka (linka A) – na autobusové zastávce IDS JMK 
„Adamov, žel. zast.“
• Blansko (linka B) – před staniční budovou.
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VÝLUKA NA LINCE S3 HRUŠOVANY - ŽIDLOCHOVICE
12. - 13. 01. 2021

S3

Ve dnech  12. a 13. 1. 2021 v době vždy od 8:45 do 12:55 hodin 
budou vlaky na lince S3 v úseku Hrušovany - Židlochovice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hrušovany u Brna, žel. st.“
• Židlochovice
- výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. 
st.“, stanoviště 1“

- nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. 
st.“, stanoviště 3“
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.
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Výluky od 18.01.2021 do 25.01.2021

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONUV REGIONU

Tiskové chyby vyhrazeny

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA  STARÉ MĚSTO – KUNOVICE
18. A 19. 1. 2021

S6, R56

Ve dnech 18. a 19. 1. 2021 v době vždy od 8:00 do 17:00 hodin 
vlaky linky R56, S6 budou  vedeny do/z stanice Kunovice, kde 
bude přestup z/na náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.

směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Linka A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Kunovicích.
Linka B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných 
stanicích a St.Městě.
Ostatní spoje zajišťuje z Kunovic NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.
směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Linka A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici 
Kunovice.
Linka B - navazuje na přijíždějící spoje ve St.Městě a přijíždí do Veselí 
n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD na přestup v Kunovicích dopravce 
Arriva vlaky s.r.o. Přeprava jízdních kol není zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St. 
Město u Uh. Hradiště:

• Veselí nad Moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

• Uherský Ostroh – před výpravní budovou
• Ostrožská Nová Ves – před výpravní budovou
• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice škola“
• Kunovice – před výpravní budovou na autobusové zastávce “Kunovice žel.st.“
• Uherské Hradiště – před výpravní budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - před výpravní budovou

VÝLUKY NA LINCE S8 MIKULOV - BŘECLAV

20., 21., 22. A 25. 1. 2021

S8

Vlaky na lince S8 budou nahrazeny autobusy v úseku Břeclav - 
Mikulov v následujících termínech:
Ve středu 20. 1. 2021 od 8:20 hodin 15:00 hodin.
Ve čtvrtek 21. 1. 2021 od 7:15 hodin 12:55 hodin.
V pátek 22. 1. 2021 a v pondělí 25. 1. 2021 vždy od 7:20 hodin 13:45 
hodin.

Návazná linka na vlak v Mikulově
Linka A: Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice 

– Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět.
Návazná linka na spoje v Břeclavi
Linka B: Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice 

– Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět.
Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy 
vyloučena.

Zastávky náhradní dopravy
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“
v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Mikulov, žel. st.“
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ZMĚNA ZASTAVENÍ VLAKŮ S6/4119 V BRNĚ

23. A 24. 1. 2021 (09:00-16:00)

S6

V uvedené době nelze obsloužit zastávku Brno–Černovice. Vlak 
S6/4119 náhradou zastaví v železniční zastávce Brno-Židenice podle 
výlukového jízdního řádu.
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Výluky od 21.01.2021 do 28.01.2021

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONUV REGIONU

Tiskové chyby vyhrazeny

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA KŘENOVICE - BRNO
21. 1. 2021  A 25. - 28. 01. 2021

S2

Ve dnech 21., 25., 26., 27., a 28. 1. 2021 v době vždy od 8:10 do 14:15 
hodin vlaky linky S2/ 4006, 4008, 4010, 4744, 4746, 4748 budou v 
úseku Křenovice horní nádr. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.
V úseku Sokolnice-Telnice – Chrlice – Brno hl.n. jedou vlaky beze 
změny.
Vlaky linky S2/ 4711, 4713, 4715, 4717, 4719, 4721 budou v úseku 
Sokolnice –Telnice - Křenovice horní nádr. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.
Linka 620: spoje č. 70, 72, 16, 18 a 20 čekají v zastávce Křenovice, 
hor. žel. st. na autobusy NAD od Sokolnic a odjíždění ze zastávky se 
zpožděním.
Linka 40: spoje č. 5036, 5042, 5048, 5054, 5060 a 5068 nečekají v 
Sokolnicích na příjezd autobusu NAD od Křenovic.
Linka 73: spoj č. 50 po dobu trvání výluky nečeká v Sokolnicích na 
příjezd autobusu NAD od Křenovic
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
POZOR: Na autobusy náhradní dopravy ze směru Křenovice hor.n. 
nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně pokračování vlaků 
samotných směr Blansko.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Křenovice horní nádraží – u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
Zbýšov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Zbýšov“;
Hostěrádky-Rešov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 

“Hostěrádky-Rešov“;
Újezd u Brna – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Újezd u Brna, 
Revoluční“;
Sokolnice–Telnice – před staniční budovou (zast. autobusů IDS JMK 

„Sokolnice, žel.st.“);
Brno - Chrlice – (pouze pro výstup) před výpravní budovou na 
zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Chrlice, nádraží“;
Brno hl.n. – (pouze pro výstup) na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 
(u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA BŘECLAV - NOVOSEDLY

26. 1.  2021

S8

V úterý 26. 1. 2021 od 8:50 hodin do 14:35 hodin budou vlaky 
linky S8 v úseku Břeclav – Novosedly budou nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy. V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje 
vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Zastávky náhradní dopravy:

• Břeclav – vedle nádražní budovy (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Mikulov, žel. st.“

• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ 

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA BŘECLAV - HRUŠOVANY N/J

27. 1.  2021

S8

Ve středu 27. 1. 2021 od 7:55 hod. do 14:10 hodin budou vlaky linky 
S8 v úseku Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy. V úseku Břeclav – Novosedly jsou spoje 
vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Zastávky náhradní dopravy:

• Břeclav – vedle nádražní budovy - (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - v obci na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“ (ve směru do Břeclavi pouze 
pro nástup, v opačném směru pouze pro výstup) a u nádražní budovy 
na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“
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Tiskové chyby vyhrazeny
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VÝLUKA ŽABOVŘESKÁ
OD 09. 01. 2021

1, 3, 10, 11, 44/84

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od 
soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v 
úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do 
vozovny.

• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena 
zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará 
osada – Rakovecká.

Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní 
nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného 
náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.

• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé 
spoje.

• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již 
nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval 
na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna 
Komín – Komín, smyčka.

• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem 
Vozovna Komín.

• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány 
na nástupištích pro směr do Bystrce.

• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna 
Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84. Obě linky budou 
v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány 
vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez 
obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve 
smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví 
na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech 
zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce

VÝLUKA LESNICKÁ

OD 09. 01. 2021

9, X9, 11, 46, N93

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace, 
tramvajové tratě a chodníků v ulici Lesnické bude od soboty 9. 
ledna 2021 po dobu cca 9 měsíců přerušen provoz tramvají na 
Lesnou.
Linka 9 bude od zastávky Jugoslávská (zastávky linky 5 v ulici 
Merhautově) odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť.
Provoz linky 11 bude upraven v souvislosti s výlukou Žabovřeská a 
oblast Černých Polí a Lesné nebude touto linkou obsluhována.
Náhradní dopravu z východní části sídliště Lesná přes Černá Pole 
zajistí autobusová linka 46, která bude od zastávky Provazníkova 
odkloněna po trase Pošta Černá Pole (nová zastávka u křižovatky ulic 
Jugoslávské a Zemědělské) – Zemědělská – Erbenova – Schodová – 
Náměstí 28. října – Dětská nemocnice.
Náhradní dopravu ze západní části sídliště Lesná přes Černá Pole 
zajistí autobusová linka x9 po trase Haškova – Loosova – Fillova – 
Slavíčkova – Halasovo náměstí – Fügnerova – Bieblova – Lesnická – 
Pošta Černá Pole (zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) 

– Tomanova (přeložena na ulici Jugoslávskou) – Jugoslávská – Dětská 
nemocnice.
Linky 46 a x9 budou v zastávce Dětská nemocnice provozně propojeny, 
tzn. autobusy linky 46 od náměstí 28. října budou pokračovat jako 
linka x9 zpět na Lesnou a naopak autobusy linky x9 od Jugoslávské 
budou pokračovat jako linka 46 na Lesnou.
Noční autobusová linka N93 bude v úseku Bieblova – Jugoslávská 
odkloněna po trase shodné s výlukovou linkou x9.
Pro přestup mezi tramvajovými linkami a autobusy náhradní 
dopravy je možné využít zastávky Dětská nemocnice nebo 
Štefánikova čtvrť.
Změny zastávek:
Jugoslávská – pro linku 9 přeložena do ulice Merhautovy, linka x9 
obslouží původní zastávku linky 9 v ulici Jugoslávské
Tomanova – přeložena do ulice Jugoslávské, obsluhována linkami x9 
a N93
Zemědělská – přeložena do ulice Zemědělské, obsluhována pouze 
linkou 46
Pošta Černá Pole – zřízena u křižovatky Jugoslávská × Zemědělská, 
obsluhována linkami x9, 46 a N93
Lesnická – bez obsluhy linkou 46, linky x9 a N93 obslouží zastávky 
linek 25 a 26
Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí – linka x9 obslouží zastávky 
společně s linkou N93 na přilehlých komunikacích
Čertova rokle – bez obsluhy
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