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Změny jíZdních řádů
a nové výluky
Vážení cestující,
od 24. března 2019 se budou měnit vybrané jízdní řády regionálních 
linek  IDS JMK. 
Nové jízdní řády postupně uveřejňujeme na webových stránkách 
IDS JMK - https://www.idsjmk.cz/linky.aspx.
Pokračují další výluky na železnici. Od neděle 17. 3. 2019 začíná výluka 
linky 430 mezi Oslavany a Čučicemi. V Brně bude omezena doprava 
v ulici Hněvkovského. Očekáváme zpoždění na regionálních linkách 
109, 509, 610, 611 a městských linkách 40, 63, E63 a 48. Lze očekávat 
zpoždění také na dalších linkách 612, 78, ...).
Omlouváme se Vám za komplikace při cestování. 

Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program

strana 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Velmi originálním partnerem slevového 
programu IDS JMK je Národní divadlo 
Brno, které cestujícím s jízdenkou IDS JMK 
poskytuje slevu na představení:

sleva na vstupné do divadla ve výši 15 % 
nebo 20 % se poskytuje následovně:

15 % z plné ceny při předložení 
jednorázové nebo předplatní jízdenky s 
platností kratší než 1 měsíc.

20 % z plné ceny při předložení předplatní 
jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní 
nebo roční.

Více o divadle a aktuálním programu na 
www.ndb.cz.

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

přeprava
spoluZavaZadel

přeprava spoluzavazadel v ids jmk

https://www.idsjmk.cz/cenik/letaky/zavazadla.pdf         

Národní divadlo
Brno

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. 

Prosíme zavazadlo umístěte tak, aby nepřekáželo ostatním 
cestujícím.

                                                          Děkujeme Vám za pochopení.
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jeskyně výpustek

O víkendu můžete jet vlakem S2 směr Blansko 
v 8:00 hodin. Po přestupu na linku 157 
v Adamově se s ní svezte přímo k jeskyni 
Výpustek, která patří svou pohnutou historií k 
zajímavým místům Moravského krasu.

Druhá světová válka nejvíce poznamenala 
podstatnou část prostor jeskyně Výpustek. 
Již v roce 1938 převzala podzemní unikát Čs 
armáda, která zde měla muniční sklad. V 
průběhu války pak byly jeskyně obsazena 
německou armádou, která zde zřídila továrnu 
na letecké motory.

Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně 
znovu Čs armáda, která zde vybudovala 
mohutný podzemní protiatomový kryt.

Po návštěvě jeskyně se můžete vydat do 
nedalekých Křtin, kterým vévodí chrám 

barokního architekta J. B. Santiniho.

Za návštěvu stojí také křtinská kostnice, 
objevená v r. 1991 a zpřístupněná v r. 2005. 

O jeskyni Výpustek více na www.caves.cz nebo 
www.cavemk.cz.
Pro jednu cestu k jeskyni Výpustek potřebujete 
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč, majitelům předplatní 
jízdenky na zóny 100+101 stačí jízdenka na 3 
zóny za 27 Kč. Pro zpáteční cestu z městyse 
Křtiny využijte reg. autobusovou linku 201.

 otevřeno: celoročně - během března 
vstupy vždy v 8:00, 12:00 a 14:00 hodin.

 vstupné: uvedeno na webu 
http://www.cavemk.cz/jeskyne-vypustek.

„ t a k  t r o c h u  j i n á  j e s k y n ě  M o r a v s k é h o  k r a s u “

 Autorem fotografie RNDr. Petr Zajíček
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Tiskové chyby vyhrazeny
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od 18. do 21. 3. 2019 vždy od 8:30 do 13:30 hodin bude probíhat výluka mezi Brnem a nezamyslicemi na 
linkách r8, r12 a s71.
vlaky linky r8 směr přerov budou v úseku Brno kr. pole – Brno hl.n. – kojetín nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy dle výlukového jízdního řádu.
vlaky linky r12 směr olomouc budou v úseku Brno kr. pole – Brno hl.n. - nezamyslice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
vlaky linky s71 budou v úseku vyškov na mor. - nezamyslice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle 
výlukového jízdního řádu.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“
• Ivanovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, aut. st.“
• Hoštice - Heroltice – u železniční zastávky
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“;
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

výluka meZi Brnem a 
neZamyslicemi

18. - 21. 3. 2019
R8, R12, S71

od 18. 3. do 21. 3. 2019 vždy od 7:30 do 17:00 hodin budou vlaky linky s81 mezi Znojmem a Šumnou nahrazeny 
autobusy, které pojedou po dvou odlišnách linkách:

linka a – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes citonice, do/z železniční stanice Šumná.

linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice citonice, kde bude přestup z linky a do/z železniční 
stanice olbramkostel.

přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.

umístění zastávek náhradní dopravy:

Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, 
lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

výluka na lince s81 
Znojmo - Šumná

18. - 21. 3. 2019
S81

od 22. 3. do 23. 3. 2019 vždy od 7:50 do 17:10 hodin budou vlaky linky s81 mezi Znojmem a grešlovým mýtem 
nahrazeny autobusy náhradní dopravym které pojedou po dvou odlišných linkách.
linka a – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes citonice, Šumná do/z železniční stanice 
gr. mýto.
linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice citonice, kde bude přestup z linky a do/z železniční 
stanice olbramkostel
umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Grešlové Mýto, žel. st.“)
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, 
lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

výluka na lince s81 
Znojmo - greŠlové 
mýto

22. - 23. 3. 2019
S81

od 17. 3. do 30. 11. 2019 bude probíhat výluka mezi oslavany a Čučicemi na regionální autobusové lince 430. 
linka 430 bude obousměrně odkloněna mezi zastávkami oslavany, nám. a Čučice po objízdné trase.
poZor: Garantované přestupy mezi linkami 153 a 430 budou probíhat na zastávce Oslavany, nám.
Drobně se upravují také jízdní řády navazujících regionálních linek 153, 154 a 406 a vlakové linky S4.
přesuny zastávek:
Oslavany, Nová čtvrť je přesunuta na ulici Široká ke křižovatce s ulicí V Gruntech.

výluka meZi oslavany 
a ČuČicemi

od 17. 3. 2019
430, 153, 154, 406, S4
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od 16. 3. 2019 od 0:00 hodin do 17. 3. 2019 do 23:59 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a 
Vranovicemi. 
vlaky linky s3 z Brna:
většina vlaků jede v úseku hrušovany u Brna – vranovice – Šakvice o cca 3 min. dříve dle výlukového jízdního 
řádu.
vlaky linky s3 do Brna:
většina vlaků přijíždí do Brna dolního n. o cca 15 min. později a jízdu zde končí (vlaky směr tišnov nečekají na 
příjezd zpožděných vlaků).
Z důvodu zpoždění jsou za tyto vlaky vedeny souběžné autobusové spoje v úseku hrušovany u Brna – Brno.
návaznost na autobusové linky 521 a 522 je zajištěna na zastávce autobusů ids jmk „Židlochovice, aut. st.“
autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po pěti odlišných linkách:
linka a (zrychlená mimo Hrušovany u Brna) – Brno dolní n. – Modřice – Vranovice a zpět do Brno hl.n.
linka B (zastávková) – Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – Židlochovice – (Hrušovany u Brna) – Žabčice 
– Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice a zpět do Brno hl.n.
linka c (jen do/z Hrušovan u Brna) – Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice
– (Židlochovice) - Hrušovany u Brna a zpět do Brno hl.n.
linka d (zastávková) – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – (Židlochovice) – Hrušovany u
Brna – Žabčice – Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice a zpět do Brno hl.n.
linka p (kyvadlová) – Modřice – Popovice u Rajhradu.
doplňující informace k výluce:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
stanovitě náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno dolní nádraží - nástup – na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní nádraží“
výstup - u nádražní budovy (Brno hl. n.) u viaduktu Křenová
▪ Modřice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“
▪ Popovice u Rajhradu - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Popovice, žel. st.“
▪ Rajhrad - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
▪ Vojkovice nad Svratkou - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
▪ Hrušovany u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
  na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
▪ Žabčice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“ a na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, 
u Mahovských „ (jenom výstup)
▪ Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

výluka na lince s3
Brno - vranovice

16. - 17. 3. 2019

S3

Tiskové chyby vyhrazeny

ve dnech  18. a 19. 3. 2019 vždy od 9:00 hod. do 16:00 hodin budou vybrané vlaky mezi hrušovany u Brna a 
vranovicemi nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
autobusy náhradní dopravy a vlaky jezdí podle výlukového jízdního řádu. výluka nemá vliv na severní část 
linky s3.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanovitě náhradní autobusové dopravy:
Hrušovany u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
Žabčice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“ a na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, 
u Mahovských „ (jenom výstup)
Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

výluka na lince s3
hruŠovany u Brna - 
VraNoVice

18. - 19. 3. 2019

S3

ve dnech 19., 20. a 21. 3. 2019 vždy od 8:30 do 16:15 hodin budou vlaky na lince s21 v úseku skalice nad 
svitavou - Boskovice - velké opatovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
▪ Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)
▪ Knínice u Boskovic – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Knínice, U Nádraží“)
▪ Šebetov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Šebetov“
▪ Cetkovice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel. st.“
▪ Velké Opatovice – u nádražní budovy

výluka na lince s21
skalice n/s - velké 
opatovice

19. - 21. 3. 2019

S21


