
PIVNÍ POUŤ V ČERNÉ HOŘE
KUNŠTÁTSKÝ JARMARK
V sobotu 19. 9. 2020 se opět koná pivní pouť v Černé 
Hoře a Kunštátský jarmark. Společnost KORDIS JMK 
ve spolupráci s pořadatelem akce, dopravci a 
Jihomoravským krajem zajistila posílení dopravy. 
Pro cestu do Černé Hory využijte vlaky S2 a v Rájci-
Jestřebí přestupte na navazující linku 235.
Pro cestu do Kunštátu využijte linku 301, která odjíždí 
od vlakového nádraží v Králově Poli.
Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY 
VLAKEM, AUTOBUSEM NEBO TRAMVAJÍ

pejsek cestuje jedině s náhubkem 
 nebo v uzavřené schráně s nepropustným dnem

www.idsjmk.cz/psi.aspx            

Vašeho malého pejska můžete přepravovat v uzavřené schráně s nepropustným 
dnem zcela zdarma.
Velké psy můžete přepravovat s nasazeným náhubkem za jízdenky pro psy - 
zlevněné A.  
Zakoupit můžete i celodenní jízdenku pro pejska za 47 Kč. 
V zónách 100+101 s předplatní jízdenkou pro tyto zóny zdarma.
Prosíme, přepravujte svého pejska tak, aby neobtěžoval ostatní cestující.

                                                                                         Děkujeme Vám za pochopení.

S předplatní jízdenkou pro zóny 
100+101 na 2 a více dní 

Bez předplatní jízdenky
pro zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) zdarma pro psy / zlevněná A

Mimobrněnské zóny pro psy / zlevněná A pro psy / zlevněná A

„cestuji 
s náhubkem“

SLEVOVÝ
PROGRAM

STRANA 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Partnerem slevového programu IDS JMK 
je Zámek Slavkov u Brna - Austerlitz, který 
cestujícím s jízdenkou IDS JMK poskytuje 
slevu na vstup:

Sleva na vstupné do zámku ve výši 20 % se 
poskytuje následovně:

20 % s jednorázovou jízdenkou použitou v 
daný den pro cestu do Slavkova u Brna.

20 % s platnou předplatní jízdenkou 
jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní, 
měsíční, čtvrtletní, roční);

- poskytne rodinám (tj. 2 dospělí + 1 až 3 děti 
do 15 let). 

20 % z rodinného vstupného, jestliže se 
alespoň jeden člen rodiny prokáže 
předplatní jízdenkou jednodenní nebo 
vícedenní.

Zámek
Slavkov u Brna
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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 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

21. 9. 2020 (8:20-14:25)
S8

Od 20. 9. 2020 od 8:30 hodin nepřetržitě do 1. 10. 2020 do 20:30 hodin bude probíhat vlaková výluka mezi 
Brnem a Blanskem.
Linka R19: vlaky linky R19 jedou z Brno hl.n. o cca 12 minut dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu! Do Brna 
hl.n. budou vlaky linky R19 přijíždět později. Cestující mohou z Blanska použít autobusy linky B.
Linka S2: Vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po čtyřech 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 a pokračuje na zastávku „Adamov, 
zastávka“. Autobusy náhradní dopravy jedou z Brna 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 Brna hl. n. o cca 9 min. dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu!
Linka C – jede ze stanice Brno hl.n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj na linku 210). Autobusy 
náhradní dopravy jedou z Brna hl. n. o cca 10 min. dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu!
Linka M – přímá linka ze stanice Brno do stanice Blansko za vlaky končící v Rájci - Jestřebí.
V Blansku zajíždí až na zastávku „Blansko, Svitavská“. Cestující do Rájce – Jestřebí musí použít následující spoj. 
Autobusy náhradní dopravy jedou z Brna hl. n. o cca 4 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 zajištěnn 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).
Linka M – přímá linka ze zastávky „Blansko, Svitavská“ za vlaky výchozí z Rájce-Jestřebí. Cestující z Rájce – 
Jestřebí musí použít jiný spoj.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna pouze v sobotu, neděli a svátek u vybraných spojů linky B nákladním 
automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl.n. - před staniční budovou, na ul. Nádražní, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (linky B a M) a  
naproti obvyklé zastávky na ulici Nádražní u viaduktu Křenová, stanoviště č.13 (linky A a C)
Brno -Židenice - na ulici Drobného, na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Zimní stadión“ (linky B a M) a na ulici 
Zábrdovická, na zastávce tramvají a autobusů IDS JMK „Brno, Kuldova“ (linky A a C)
Bílovice nad Svitavou (linka A a C) v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, náměstí“; 
a 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 (linky B a M) - před staniční budovou
Blansko město - na zastávce IDS JMK „Blansko, Svitavská) (jen linka M)

VĚTŠÍ VÝLUKA NA LINCE S2 
BRNO - ADAMOV - BLANSKO

20. 9. - 1. 10. 2020
S2
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Všechny vlaky linek R11 a R54 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu jako spoje linky xR11 a xR54.
Všechny vlaky S4 jsou nahrazené náhradní autobusovou dopravou dle dluhodobé výluky platné od 15. 6. 
2020. Přeprava jízdních kol je u vlaků linky xR11 zajištěna nákladním automobilem.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží – odjezd: na ulici Nádražní u viaduktu Křenová;
- příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty)
• Náměšť nad Oslavou – před staniční budovou

VÝLUKA NA LINKÁCH R11 
A R54

24. - 30. 9. 2020
R11 A R54

Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky (24. 9. 2020 od 7:10 do 15:40 hodin) nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravu, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu. 

Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka I – pojede z/do Brno hl.n. přes Silůvky a Moravské Bránice do Ivančic a zpět.
Linka S – pojede z/do Brno hl.n. přes Střelice, Radostice a Silůvky do Moravských Bránic a zpět. V Moravských 
Bránicích je přestup do/z vlaku směr Bohutice a na/z autobusy náhradní linky I.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. (linka I a S) – o na ulici Uhelná, na parkovišti OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzkou
• Brno-Horní Heršpice (linka I) – autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (linka N96); (pouze výstup)
• Brno-Horní Heršpice (linka S) – na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov (linka 40)“ 
(ve směru do Brna pouze výstup)
• Střelice dolní (linka S)- v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“
• Střelice (linka S)– v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Radostice (linka S)– v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
• Silůvky (linka S)- v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů 
IDS JMK „Silůvky“)
• Silůvky (linka I) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“
▪ Moravské Bránice (linka I a S) - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze 
výstup ve směru z Brna)  a před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
▪ Ivančice letovisko (linka I) - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
▪ Ivančice město (linka I) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
▪ Ivančice (linka I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“.

VÝLUKA NA LINCE S41
24. 9. 2020
S41

Ve dnech 22. až 25. 9. 2020 v době vždy od 7:55 do 14:10 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Hrušovany nad 
Jevišovkou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. V úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně 
vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol není 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. 

VÝLUKA NA LINCE S8 
BŘECLAV - HRUŠOVANY N/J

22. - 25. 9. 2020
S8

Od 21. 9. 2020 do 30. 6. 2021 bude probíhat dlouhodobá výluka týkající se linek 432, 443 a 443.
Linka 432 pojede v úseku mezi zastávkami Kadov, rozc. 1.5 a Moravský Krumlov, Jatky obousměrně odklonem 
po trase: zast. Kadov, rozc 1.5 – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Dobelice, ObÚ – sil. II/396 – sil. III/4135 – zast. Petrovice 
– sil. III/4135 – silnice II/413 – zast. Mor. Krumlov Jatky a dále po své pravidelné trase. Linka 432 bude zcela 
vynechávat obec Rybníky vyjma prvního ranního spoje č. 1.
Linky 443 a 444 pojedou v úseku mezi zastávkami Moravský Krumlov, Jatky a Vémyslice, váha obousměrně 
odklonem po trase: Moravský Krumlov, Jatky – sil. II/413 – sil. III/4135 – sil. II/396 – sil. II/413 – zast. Dobelice, 
Krumlovská – sil. II/413 – zast. Rybníky – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. 
Vémyslice, váha a dále po své pravidelné trase.
Změna zastávek:
www.idsjmk.cz

VÝLUKA V OBCI RYBNÍKY
21. 9. - 30. 6. 2021
432, 443, 444



ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 4

Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu údržby tramvajové tratě bude od 6:00 v sobotu 19. září 2020 do 18:00 v neděli 20. září 2020 vyloučen 
provoz tramvají v ulici Vídeňské.
Tramvajová linka 2 pojede v úseku Stará osada – Hlavní nádraží a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky 
Švermova. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Hybešova – Modřice, smyčka. Na odklonové trase obslouží 
všechny zastávky. Zastávku Nové sady obslouží na 3./4. koleji. Náhradní dopravu v úseku Celní – Modřice, 
smyčka zajistí linka X (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a X je možný pěším přechodem mezi zastávkami 
Vsetínská a Celní.
Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí. Neobslouží tak 
zastávky v úseku Poříčí – Švermova. Náhradou je možné využít linku x6 (viz níže).
Tramvajová linka 6 pojede v úseku Česká – Krematorium odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Renneskou. 
Vynechá tak zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny, Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice 
Milosrdných bratří a Celní. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky. Náhradou je možné využít linku x6 
(viz níže).
Náhradní dopravu zajistí tramvajová linka X a autobusová linka x6.
Linka X pojede v trase Celní – Modřice, smyčka, a to kyvadlově po koleji pro směr do centra. Ve směru do 
Modřic tedy tramvaj pojede po levé koleji! Zastávka Celní bude pro linku X přeložena cca o 200 metrů k 
Modřicím (pod most tramvajové tratě). Na trase obslouží všechny zastávky linky 2.
Linka x6 pojede v trase Česká – Mendlovo náměstí – Celní – Ústřední hřbitov. Zastávka Poříčí bude ve směru k 
Ústřednímu hřbitovu přeložena vzad před křižovatku s ulicí Bělidla, ve směru na Českou bude přeložena vzad 
před most přes řeku Svratku. Zastávka Celní bude v obou směrech přeložena cca o 200 metrů k Modřicím 
(pod most tramvajové tratě). Ostatní zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách zastávek 
tramvají.
POZOR: Přestup mezi linkami X a x6 je možný v zastávce Celní, přestup mezi odkloněnými linkami 2 a 6 a 
linkami náhradní dopravy X a x6 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní. Pozor, 
zastávka Celní pro linky X a x6 bude přeložena pod most tramvajové tratě do Starého Lískovce!
S ohledem na místo prací budou také noční autobusové linky N90 a N91 v noci ze soboty 12. září na neděli 
13. září 2020 obsluhovat v obou směrech zastávku Celní v přeložené poloze pod mostem tramvajové tratě.
Vzhledem k opravě tramvajové tratě v křižovatce Křížová × Poříčí bude také omezen provoz autobusů.
Linka 44 pojede v úseku Mendlovo náměstí – Křídlovická odklonem ulicemi Václavská, Hybešova a Nové 
sady. Vynechá tak zastávku Poříčí. Na odklonové trase bude navíc obsluhovat zastávku Václavská. Zastávka 
Křídlovická bude přeložena k zastávce linek 40 a 61 pro směr z centra.
Linka N91 pojede ve směru k hlavnímu nádraží odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí bude 
ve směru do Starého Lískovce přeložena vzad před křižovatku s ulicí Bělidla, ve směru k hlavnímu nádraží 
bude přeložena vzad před most přes řeku Svratku. Zastávka Václavská ve směru k hlavnímu nádraží bude 
přeložena vpřed do ulice Hybešovy (za křižovatku s ulicí Václavskou).

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ - 
VÍDEŇSKÁ

19. - 20. 9. 2020
2, 5, 6, 44, N91

Z důvodu pokračující rekonstrukce ulice Bělohorské bude omezen provoz v křižovatce ulic Bělohorská a 
Jedovnická.
Od 23:00 ve středu 23. září 2020 do 22:40 v pátek 25. září 2020 pojedou linky 55 a N98 v úseku Dělnický 
dům – Vlkova ve směru do Líšně odklonem ulicemi Líšeňskou a Křtinskou. Vynechají tak zastávky Podlomní, 
Špačkova, Bělohorská a Bílá hora, na odklonové trase obslouží zastávky Juliánov a Malá Klajdovka. Ve směru 
do Židenic / k hlavnímu nádraží pojedou obě linky po své trase přes zastávku Bělohorská.
Z důvodu rozdílných jízdních dob pojedou autobusy odlišně od pravidelného jízdního řádu:
• linka 55 pojede v úseku Židenice, nádraží – Dělnický dům o 1–3 minuty později
• linka N98 pojede v úseku Vlkova – Jírova o 2 minuty dříve
Od 22:40 v pátek 25. září 2020 do 23:00 v úterý 29. září 2020 pojedou linky 55 a N98 v úseku Dělnický dům – 
Vlkova obousměrným odklonem ulicemi Líšeňskou a Křtinskou. Vynechají tak zastávky Podlomní, Špačkova, 
Bělohorská a Bílá hora, na odklonové trase obslouží zastávky Juliánov a Malá Klajdovka.
Z důvodu rozdílných jízdních dob pojedou autobusy odlišně od pravidelného jízdního řádu:
• linka 55 ve směru do Líšně pojede v úseku Židenice, nádraží – Dělnický dům o 1–3 minuty později
• linka 55 ve směru do Židenic pojede v úseku Dělnický dům – Židenice, nádraží o 1–3 minuty dříve
• linka N98 ve směru do Líšně pojede v úseku Vlkova – Jírova o 2 minuty dříve
• linka N98 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Jírova – Vlkova o 2 minuty později

BRNO: VÝLUKA V ULICI 
JEDOVNICKÉ

23. - 25. 9. 2020
55, N98

Z důvodu konání krojovaných hodů nebude od 12:00 v sobotu 19. září 2020 do 6:00 v neděli 20. září 2020 
možná jízda autobusů do smyčky ve Vranově. Linky 57 a N93 budou ukončeny v zastávce Vranov, Myslivna. 
Neobslouží tak zastávky Vranov, křižovatka a Vranov, smyčka.

Změny zastávek:
Vranov, křižovatka – obsluhována pouze linkou 310
Vranov, smyčka – bez obsluhy

VÝLUKA VE VRANOVĚ
19. - 20. 9. 2020
57, N93


