
Vážení cestující,
od 10. dubna 2020 se mění jízdní řády autobusových linek IDS JMK 
104, 105, 108, 109, 151, 201, 202, 215, 226, 231, 233, 245, 251, 256, 257, 
274, 302, 303, 310, 311, 335, 340, 401, 402, 403, 405, 411, 423, 501, 510, 
540, 550, 551, 555, 570, 580, 602, 612, 642, 701, 702, 730, 750, 801, 816, 
817, 819, 830, 911 a 932.
Jízdní řády naleznete ke stažení na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/linky.aspx.

Přejeme vám krásné Velikonoce a hodně zdraví!
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Tiskové chyby vyhrazeny

oBnovení prodeje
jízdenek ve vlacích

provoz dopravy Během velikonoc
cykloBusy prozatím mimo provoz

provoz regionálních linek
Od pátku 10. dubna do pondělí 13. dubna 2020 platí na regionálních linkách IDS JMK jízdní řády 
pro SOBOTY+NEDĚLE. Doporučujeme využívat vyhledávač spojení s ohledem na omezení spojů 
v souvislosti s opatřením proti COVID-19.

cyklobusy mimo provoz
Zahájení provozu regionálních cyklobusů IDS JMK (plánované od 10. dubna 2020) je dočasně 
pozastaveno v souvislosti s preventivním opatřením COVID-19.

provoz městské dopravy v Brně
• Ve čtvrtek 9. dubna 2020 bude doprava na linkách 1–84 vedena podle jízdních řádů pro 
PRÁZDNINY. 

• Od pátku 10. dubna do neděle 12. dubna 2020 pojedou všechny linky podle jízdních řádů pro 
SOBOTY.

• V pondělí 13. dubna 2020 bude doprava na linkách 1–84 vedena podle jízdních řádů pro 
SOBOTY. Z důvodu uzavření nákupních center nebude v provozu bezplatná linka AVION. Provozu 
linek 42 a 67 se omezení nedotkne, tyto linky pojedou po svých pravidelných trasách. Linka 
78 vynechává zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz již v souvislosti s preventivním 
opatřením COVID-19.

                                                    

Veselé 
Vel ikonoce

změny jízdních řádů
od 10.duBna 2020

České dráhy od 14. dubna 2020 obnoví prodej 
jízdních dokladů ve vlacích. 

Kvůli ochraně zaměstnanců i cestujících byl 
prodej jízdenek zastaven přibližně před třemi 
týdny. 

Přesto prosíme, abyste si jízdenky kupovali 
dopředu v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon 
nebo na předprodejních místech na 
vlakových nádražích.

Děkujeme za pochopení.



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

ve dnech 14. a 15. 4. 2020 vždy od 8:20 hodin do 14:35 hodin budou  vlaky linky s8 v úseku Břeclav – novosedly 
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 autobusové 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“ 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 - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - u nádražní budovy.

výluka na lince s8 
Břeclav - novosedly

14.-15.4.2020
S8

dne 16. 4. 2020 od 7:55 hodin do 14:10 hodin budou vlaky linky s8 v úseku Břeclav – hrušovany n. jev. 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 autobusové 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“ 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 - 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 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“

výluka na lince s8 
Břeclav - hrušovany 
nad jevišovkou

16. 4. 2020
S8

od 18.4.2020 od 7:30 nepřetržitě do 19.4.2020 do 15:30 hodin budou vybrané vlaky linky s2 v úseku Brno hl.n. 
- křenovice horní nádr. odřeknuty a nahrazeny autobusy.
autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně podvou odlišných linkách 
xs2:
• linka a (obslužný spoj) – Brno hl.n. – křenovice hor.n.: zastavuje ve všech zastávkách a odjíždí z Brna o 15 
minut dříve a do Brna přijíždí později než vlak.
• linka B (rychlý spoj) do/z Brno hl.n. - sokolnice-telnice:
z Brna odjíždí o 5 minut dříve a nezajíždí do stanice Brno-chrlice.

přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (linka A, B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „
• Brno-Chrlice (linka A)- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“;
• Sokolnice-Telnice (linka A, B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“;
• Újezd u Brna (linka A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd, Revoluční“;
• Hostěrádky-Rešov (linka A)- na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-Rešov“;
• Zbýšov (linka A)- na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“;
• Křenovice horní n. (linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
• Rousínov (linka A) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“
• Luleč (linka A)- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě(linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

výluka na lince s2
16. 4. 2020
S2
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Tiskové chyby vyhrazeny

od 15.4.2020 do 17.4.2020 bude probíhat výluka na linkách 815 a 832 moravské Budějovice-vesce - 
Častohostice.
linka 815 spoje 19, 31 a 14 a linka 832 spoje 2, 6, 11, 12 a 13 pojedou mezi zastávkami Moravské Budějovice, 
Vesce a Častohostice obousměrně odklonem přes Blížkovice po silnicích III/4119, I/38, III/4117, III/4114 a III/4118. 
Na odklonové trase obslouží zastávku Blížkovice, náměstí.
linka 815 spoje 16, 17, 53, 18 a 15 pojedou mezi zastávkami Blížkovice, nám. a Moravské Budějovice, Vesce 
obousměrně odklonem po silnicích III/4117, I/38 a III/4119.
neobsluhované zastávky:
Častohostice spoji 16, 17, 53, 18 a 15 linky 815.

výluka na linkách 815 
a 832

15.-17.4.2020
815, 832

od 15. 4. 2020 do 12. 12. 2020 bude upraven provoz linek 401, 403 a 404 v Brně následujícím způsobem:
linka 401 – expresní spoje do/ze zastávky Brno, osová pojedou mezi zastávkami Brno, Pod nemocnicí a Brno, 
Osová (u tramvaje) obousměrně ul. Osová a Okrouhlá a dále prodlouženy ul. Vltavská a Labská až do smyčky 
Brno, Labská. Zastávku Brno, Osová (u tramvaje) ve směru Labská obslouží na dočasně zřízené zastávce v 
protisměru.
linky 403 a 404 pojedou mezi zastávkami Brno, Osová (na mostě) a Brno, Vltavská (v uvedeném směru jízdy) 
ul. Okrouhlou a Vltavskou, tedy po stejné trase, jako v opačném směru jízdy (viz plánek). Na této trase zastaví 
v dočasně zřízené zastávce Brno, Osová (u tramvaje). Zcela tak vynechají zastávku Brno, ZŠ Vedlejší.
Poznámka: s ohledem na současně probíhající režim dopravy dle školních prázdnin z důvodů opatření 
„COVID-19“ jsou jízdní řády linek 401, 403 a 404 prozatím uvedeny s platností do 30. 6. 2020.
změna zastávek: 
Brno, ZŠ Vedlejší – bez obsluhy linkami 403 a 404

výluka na linkách 401, 
403 a 404 v Brně

od 15.4.2020
401, 403, 404

z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci kanalizace nebude od 4:45 v úterý 14. dubna 2020 do ukončení 
prací (předpoklad 28. dubna 2020) možná jízda autobusů do smyčky Bosonohy.
linky 69 a n96 pojedou od zastávky hoštická odklonem do zastávky tranzitní plynovod, kde budou ukončeny.
změny zastávek:
Hoštická – ve směru od Starého Lískovce přeložena do ulice Pražské k zastávce linek 51, 401 a 402, ve směru do 
Starého Lískovce bez obsluhy (náhradou je možné použít zastávky Tranzitní plynovod nebo Pražská).
Bosonohy – zastávku není možné obsloužit.

výluka autoBusů 
v Bosonohách

14.4. - 28.4.2020
401, 403, 404

Dne 10. 4. 2020 od 9:30 do 17:00 linka 753 v Dětkovicích nezajíždí do točny autobusů, ale obslouží zastávku v 
přesunuté poloze na hlavní komunikaci (poblíž ObÚ). Zastávka bude přesunuta cca 380 m směr Švábenice 
(poblíž ObÚ).

přesun zastávky 
dětkovice

10.4.2020
753

Od pondělí 20.4.2020 do neděle 31.5.2020 bude přesunuta zastávka Popice ve směru Hustopeče. Přesunutá 
zastávka se nachází na hlavní silnici cca 50 metrů od křižovatky s místní komunikací směr Pouzdřany u domu 
č. p. 286.

přesun zastávky popice 
ve směru hustopeČe

20.4.-31.5.2020
531


