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Evropský strom
roku 2019

spoje na
zavolání

www.idsjmk.cz                 

Tiskové chyby vyhrazeny

hlasujte 
v anketě 

jarní prázdniny
v jihomoravském kraji
Od pondělí 11. 2. do pátku 15. 2. 2019 budou v Jihomoravském kraji 
jarní prázdniny.

S ohledem na nižší poptávku po přepravě vlakové, autobusové a 
městské linky IDS JMK pojedou podle prázdninových jízdních řádů. 

V Brně nebudou v provozu školní autobusové linky š85-š88 a 
tramvajová linka 11 (nahrazena posílením provozu linek 3 a 9), provoz 
linky 53 bude v ranních a dopoledních hodinách posílen spoji navíc 
nad rámec jízdního řádu v úseku Skácelova – Technologický park

Věnujte prosím zvýšenou pozornost jízdním řádům a využívejte 
vyhledávače spojení.

                                                                        Děkujeme za pochopení.

vybrané spoje regionálních linek ids jmk v koncových úsecích 
a v období s nižší poptávkou po přepravě jsou v režimu tzv. na 
zavolání.  

spoje na zavolání jsou vždy uvedeny v jízdním řádu.

přehled linek ids jmk s vybranými spoji na zavolání:
163
164
257
258 
312
423
816

jak objednat spoj na zavolání?
 pro nástup do autobusu je spoj nutné objednat na telefonním čísle 5 4317 4317 (volba 1) 
a to nejméně 30 minut před odjezdem.

pro výstup z autobusu stačí informovat řidiče autobusu. Není potřeba telefonovat. 

na vybraných regionálních autobusových linkách 
především v koncových úsecích

Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská 
lepa“ byla vysazena při založení Československa 
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.

S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom 
roku 2019. 

Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.

ZÁDVORSKÁ 
LEPA
Hlasujte pro český národní 
strom v anketě Evropský 
strom roku 2019

foto: Marek Olbrzymek

Hlasujte na www.evropskystromroku.cz

Hlasování probíhá pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Bohumila Šimka.
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vážení cestující,
hlasujte v celoevropské anketě pro český 
národní strom z velkých opatovic na 
odkazu www.evropskystromroku.cz.

                              
                                 děkujeme za váš hlas!
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Tiskové chyby vyhrazeny

Mapu naleznete mapa.idsjmk.cz.

mapa zobrazuje:
 aktuání polohy vozdel
 výluky a omezení

nová InteraktIvní
 mapa IDS Jmk



integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk

vážení cestující,
z důvodu omezení dopravní kapacity v úseku Brno hl. n. - Brno-židenice budou po dobu výluky od 9. 2. do 17. 
2. 2019 vybrané vlaky odřeknuty bez náhrady.

pozor během výluky platí i omezení během dlouhodobé vlakové výluky.

přehled vlaků, které nebudou v provozu nebo budou okloněny:

v nepracovní dny:
linka s33
Brno hl. n. – Brno-královo pole: 14140, 14100, 14142, 14102, 14104, 14106, 14108, 14110, 14112, 14114, 14116, 
14118, 14144, 14146, 14148, 14152, 14156, 14120, 14124, 14158, 14126;
Brno-královo pole – Brno hl. n.: 14141, 14101, 14143, 14103, 14105, 14107, 14109, 14111, 14113, 14115, 14117, 
14119, 14145, 14147, 14149, 14153, 14155, 14121, 14123, 14159, 14127;

linka s6
Brno hl. n. – Brno-Židenice: 4117, 4119;
Brno-Židenice – Brno hl. n.: 4112, 4114.

v pracovní dny:

linka s2
Brno hl. n. – Rájec-Jestřebí: 4040, 4042, 4048, 4052; 4056;
Brno hl. n. – Blansko: 4044, 4050;
Brno hl. n. – Brno-Židenice: 1972, 1976;
Rájec-Jestřebí – Brno hl. n.: 4041, 4043, 4045, 4049, 4055;
Blansko – Brno hl. n.: 4047;
Brno-Židenice – Brno hl. n.: 1977;

linka s33
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole: 14102, 14104, 14106, 14108, 14110, 14112, 14114, 14116, 14118;
Brno hl. n. – Brno-Židenice: 14165
Brno-Královo Pole – Brno hl. n.: 14103, 14105, 14107, 14109, 14111, 14113, 14115, 14117, 14119;
Brno-Židenice – Brno hl. n.: 14164

linka s6
Brno hl. n. – Brno-Židenice: 4117, 4119;
Brno-Židenice – Brno hl. n.: 4112, 4114.

omezení na dalších vlakových spojích:
Vlak S2/1977 jede z Brna-Židenic do stanice Brno dolní n.
Vlak S2/1972 je výchozí z Brna dolního n.;
Vlak S2/1976 je výchozí z Brna dolního n.;
V úseku Brno-Židenice - Brno-Královo Pole jedou po dobu výluky vlaky linky S6: 4108 (pouze v sobotu), 4110, 
4112, 4114.
V úseku Brno-Královo Pole - Brno-Židenice jedou po dobu výluky vlaky linky S6: 4115, 4141 (pouze v pátek), 4112, 
4117, 4143 (pouze v pondělí až pátek), 4145 (pouze v pracovní dny), 4119

Výlukové jízdní řády linek S33, S3, S2, S6 jsou uveřejněny na webu.

výluka mezi hlavním 
nádražím a židenicemi

9. - 17. 2. 2019

S33, S6, S2, S3
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v sobotu  9. 2. 2019 od 12:30 do 15:25 hodin vlaky linky s2/4716, 4718, 4720 budou v úseku skalice nad svitavou 
– letovice nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Březová nad Svitavou, žel. st.“
• Moravská Chrastová – na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“
• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“
• Letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“
• Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
• Svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
• Skalice nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.

vlaková výluka 
skalice n/s - letovice 

9.  2. 2019

S2

Tiskové chyby vyhrazeny
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změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk

dne 13. 2. 2019 od 8:15 do 14:05 hodin bude probíhat výluka na lince s41. všechny vlaky linky s41 budou po 
dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude organizována podle výlukového jízdního 
řádu. autobusy náhradní dopravy jedou z uhelné ulice.

autobusy ve směru Brno – střelice – moravské Bránice – ivančice pojedou po
dvou odlišných linkách:
linka a – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční stanici Moravské Bránice do železniční 
stanice Ivančice.
linka B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze směru Brno – Zastávka u Brna, přes 
Radostice a Silůvky do železniční stanice Moravské Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Bohutice na 
autobusy NAD směr Ivančice.

Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty. Využijte vlaků linky S4 Brno hl.n. - Zastávka u Brna. Tyto 
vlaky zastavují na zastávce Troubsko/Střelice dolní.

autobusy ve směru ivančice - moravské Bránice – střelice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
linka a – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes Silůvky přímo k železniční stanici 
Brno hl.n.
linka B – pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice k železniční stanici Střelice, 
kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna - Brno hl. n.

vlaky linky s41 jsou v úseku Brno hl.n. - střelice odřeknuty. využijte vlaků
linky s4 zastávka u Brna - Brno hl.n.. tyto vlaky zastavují na zastávce střelice dolní/troubsko.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
▪ Brno-Horní Heršpice (linka A) – autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (linka N96);
▪ Střelice (linka B) – před staniční budovou;
▪ Radostice (linka B)– v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“;
▪ Silůvky (linka B) - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů 
IDS JMK „Silůvky“);
▪ Silůvky (linka A) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“;
▪ Moravské Bránice - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“ (pouze výstup ve 
směru z Brna) před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
▪ Ivančice letovisko (linka A) - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
▪ Ivančice město (linka A) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
▪ Ivančice (linka A) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“;

výluka na lince s41 (s4)
13. 2. 2019

S41 (S4)
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od pondělí 11. 2. 2019 do 31. 5. 2019 regionální autobusová linka 752 obslouží zastávku prusy-Boškůvky, 
moravské prusy, zd v přesunuté poloze.  zastávka prusy-Boškůvky, moravské prusy, zd bude přesunuta o 160 
metrů ve směru topolany prusy-Boškůvky, křiž. spoje jedoucí přes Boškůvky obslouží tuto zastávku pouze 
jednou.

přesun zastávky 
prusy-Boškůvky, 
moravské prusy, zd

11.  2. - 31. 5. 2019

752

Tiskové chyby vyhrazeny



Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská 
lepa“ byla vysazena při založení Československa 
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.

S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom 
roku 2019. 

Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.

ZÁDVORSKÁ 
LEPA
Hlasujte pro český národní 
strom v anketě Evropský 
strom roku 2019

foto: Marek Olbrzymek

Hlasujte na www.evropskystromroku.cz

Hlasování probíhá pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Bohumila Šimka.
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