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RYCHLÁ POMOC
V DOPRAVĚ

Pokud jste něco zapomněli ve spojích IDS 
JMK, volejte ihned na náš kontatní telefon 
5 4317 4317 . Operátorovi nahlaste linku 
a další potřebné informace. 
Naši pracovníci kontaktují řidiče a pokusí 
se zajistit navrácení zapomenuté věci.

Zapomněl jsem něco ve spojích 
IDS JMK
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JARNÍ PRÁZDNINY
22. - 26. 2 . 2021 

Během jarních prázdnin budou regionální vlaky a autobusy jezdit podle jízdních řádů 
platných pro pracovní dny. Nepojedou vybrané školní spoje vyznačené inverzní značkou 
50  uvedenou nad konkrétním spojem. S ohledem na aktuální situaci kolem epidemie 
COVID-19 doporučujeme využívat vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz a nebo si otevřít 
PDF jízdní řád na stránkách https://www.idsjmk.cz/timetables/links.
V Brně platí současně platné prázdninové/covidové jízdní řády do odvolání.

Provoz vlaků, regionálních autobusů a městké dopravy v Brně

Děkujeme, že pejska 
přepravujete ve schráně 
s nepropustným dnem  
nebo s náhubkem
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Cestujte vlakem bez starostí - je to snadné
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TARIFNÍ INFORMACETARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

V rámci IDS JMK můžete cestovat zaintegrovanými 
rychlíky. Tyto rychlíky jsou označené jako linky R. 
Uvedeny jsou v jízdních řádech IDS JMK. 

Cestujte pohodlně a rychle  
rychlíky v IDS JMKZákladní informace o cestování

ve vlacích v IDS JMK
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PROSÍME NEZAPOMEŇTE, 
že jednorázové papírové jízdenky zakoupené předem z automatu nebo 
na pokladně ČD musíte před nástupem do vlaku označit na nástupišti.

Průvodčí jízdenky neoznačují!

Tip pro obyvatele Brna:
rychle mezi centrem a Krpolem

Z Brna Hlavního nádraží do Králova Pole dojedete 
velmi rychle vlakem s Vaší předplatní jízdenkou 
pro zóny 100+101.

Linkami R9 a R8 za 10 minut
Linkou S3 za 15 minut

ZAINTEGROVANÉ RYCHLÍKY
Linka Trasa Dopravce

R8 Brno-Královo Pole  - Brno hl. n. - Vyškov RegioJet

R9 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim* - Tišnov České dráhy

R11 Brno - Náměšť nad Oslavou České dráhy

R12 Brno - Vyškov - Rousínov* - Nezamyslice České dráhy

R13 Brno - Modřice* - Šakvice - Zaječí - Rakvice* 
- Podivín  - Břeclav - Moravská Nová Ves* - 
Hodonín - Moravský Písek - Staré Město u UH.

České dráhy

R18 Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Staré Město České dráhy

R19 Brno - Blansko - Letovice - Březová nad Svitavou České dráhy

R50** Brno - Břeclav RegioJet

R54 Brno - Náměšť nad Oslavou České dráhy

R56 Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí 
nad Moravou - Ostrožská Nová Ves - Kunovice - 
Uherské Hradiště - Staré Město

České dráhy

* zastavují jen vybrané vlaky.
**  V lince R50 je povolena přeprava pouze s jednorázovým jízdním dokladem IDS 
JMK zakoupeným prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON. Tento jízdní doklad je 
současně vždy místenkou. Je vydán pro konkrétní vůz a sedadlo, cestující je povinen 
použít pro jízdu výhradně toto místo. Kombinace jízdních dokladů je povolena, 
k předplatní jízdence však musí být vždy zakoupena jednorázová jízdenka s nenulovou 
hodnotou prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON. Při přepravní kontrole 
cestující musí prokázat případný nárok na slevu dle Tarifu IDS JMK. Přeprava jízdních 
kol není povolena.

V rámci IDS JMK můžete cestovat kromě osobních a spěšných vlaků také rychlíky. 
Tarif IDS JMK platí ve všech osobních, spěšných vlacích a všech rychlících na tarifně 
zaintegrovaných úsecích tratí společností České dráhy, RegioJet, ARRIVA vlaky, ŽSSK, ÖBB 
uvedených v jízdních řádech linek S a R.
V osobních a spěšných vlacích lze využít jízdní doklady IDS JMK pro cestu mezi všemi 
stanicemi ležícími v IDS JMK bez ohledu na to, zda v nich vlak zastavuje. 
Při cestě zaintegrovaným rychlíkem jízdenky IDS JMK platí pouze pro cestu mezi 
stanicemi, v nichž rychlík zastavuje.
V jízdních řádech linek S a R mohou být definovány zastávky, mezi nimiž nelze použít 
jízdní doklady IDS JMK (v mapě jsou označeny jako Dojezdové zóny).

Kde a jak koupíte jízdenku IDS JMK

Kupujte si jízdenky předem… 
přes mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON
na pokladnách nádraží, v Brně v jízdenkových automatech - papírovou jízdenku před 
nástupem do vlaku označte v označovači, aby začala platit. Kupte si jízdenky do zásoby.
u řidičů autobusů
přes eshop Českých drah nebo aplikaci Můj vlak - tyto jízdenky platí výhradně ve vlacích ČD, 
neplatí v autobusech, městských dopravách a u jiných dopravců.

S platnou jízdenkou můžete nastoupit kamkoli do vlaku, doporučujeme nenastupovat 
do zeleného vozu.

Při nástupu do vlaku nemáte platnou jízdenku?
Na linkách S2 (Křenovice – Brno – Blansko – Letovice) a S3 (Hustopeče (- Židlochovice) – Brno – 
Tišnov – Níhov) nastupte do pojízdné pokladny – zeleně označeného vozu s textem
JÍZDENKY • INFO • TICKETS, který je obvykle uprostřed vlaku.

Po příchodu průvodčího požádejte ihned o jízdenku.
Pokud jste cestující s omezenou schopností pohybu nebo orientace, cestujete s dítětem v 
kočárku nebo s jízdním kolem, můžete nastoupit do kteréhokoli vozu i na linkách S2 a S3.
Na ostatních linkách nebo pokud vlak není vybaven pojízdnou pokladnou, můžete nastoupit 
do libovolného vozu a po příchodu průvodčího ho ihned požádat o jízdenku.
Jaký se platí poplatek za koupi jízdenky u průvodčího?

- když jedete ze stanice s uzavřenou pokladnou nebo bez pokladny – zaplatíte jen běžnou cenu jízdenky
- když jedete ze stanice s otevřenou pokladnou, zaplatíte k jízdence příplatek 50 Kč. Tento 
poplatek nehradí držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se zrakovým postižením a cestující na vozíku pro invalidy.

JÍZDENKY • INFO • TICKETS
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Výluky od 19. 2. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - HUSTOPEČE

19. 2. - 1. 3. 2021

S3

Z důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu 
budou vlaky linky S3 v úseku Vranovice - Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy od 19. 2. 2021 od 8:30 
nepřetržitě do 1. 3. 2021 do 17:30 hodin.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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. nádr.“, stanoviště č.1
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA MORAVSKÝ KRUMLOV - 
MORAVSKÉ BRÁNICE

23. A 25. 2. 2021

S41

Ve dnech 23. a 25. 2. 2021 vždy v době od 08:05 do 14:15 budou vlaky 
S41/11526, 11506, 11528, 11530, 11532, 11508, 11507, 11527, 11509, 
11529, 11531, 11533 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, 
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Vlaky 
z/do Brna pojedou přímo do/z Ivančic, kde je umožněn přestup 
cestujících na/z náhradních autobusů.

Autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov (mimo 
žel. stanici), Rakšice do Bohutic a zpět.
Linka B – pojede ze železniční stanice Ivančice do Moravského 
Krumlova na zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze 
cestující na zastávky linky 440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, Stezka, 
Moravský Krumlov žel.st. a zpět.

Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a autobusy linek 440, 
441, 442, 443 a 445 ve směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK 

„Moravský Krumlov, u parku“.

Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Ivančice (linky A a B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Ivančice, žel. st.“
Moravský Krumlov (linka B) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“;
Moravský Krumlov (linky A a B) - na zastávce autobusů IDS JMK 

„Moravský Krumlov, u parku“
Moravský Krumlov (linka A)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, poliklinika“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Břízová“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, jatky“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Durdice“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“
Moravský Krumlov (linka B)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka“ (od 
Ivančic jen pro výstup)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“ (od 
Ivančic jen pro výstup)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Stezka“ (od 
Ivančic jen pro výstup)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Rakšice (linka A) - u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK 

„Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice (linka A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BRNO - SOKOLNICE-TELNICE

1. 3. - 5. 3. 2021 (VŽDY 8:30 - 13:30)

S2

Ve dnech 1. až 5. 3. 2021 v době vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou 
vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy. Autobusy náhradní dopravy budou 
odjíždět z Brna o 15 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, 
naopak budou do Brna přijíždět o 19 minut později.
V žst. Brno hl.n.na autobusy náhradní dopravy nečekají žádné 
vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru Brno - 
Blansko.
Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4713, 4715, 4717, 4719, 4721
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4006, 4008, 4010, 4744, 4746
Na autobusy náhradní dopravy ze směru Sokolnice-Telnice 
nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně pokračování vlaků 
samotných směr Blansko.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů 
IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“;
Brno-Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK 

„Brno, Chrlice, nádraží“);
Brno hl.n.

– (pouze nástup) před staniční budovou u viaduktu Křenová
– (pouze pro výstup) na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), 
na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
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Výluky od 2. 3. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - HUSTOPEČE U BRNA

4. 3. 2021 (9:30 - 19:30)

S3
Ve čtvrtek 4. 3. 2021 v době od 9:30 do 19:30 hodin budou vlaky 
linky S3 v úseku Vranovice - Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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. nádr.“, stanoviště č.1
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

Mapa aktuálního
provozu IDS JMK
https://mapa.idsjmk.cz

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
NA LINCE S41

2. A 3. 3. 2021 (8:15 - 14:00)

S41
Ve dnech 2. a 3. 3. 2021 v době vždy od 8:15 do 14:00 hodin bude 
probíhat výluka na lince S41. Všechny vlaky budou po dobu 
výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.
Autobusy pojedou z Brna a do Brna po dvou odlišných linkách:
Linka I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských Bránic 
a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný 
přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a linku S do Střelic.
Linka S – pojede z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské 
Bránice a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný 
přestup na vlaky směr Moravský Krum. a Bohutice a linku I do Ivančic.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n. – na zastávce NAD na ulici Uhelná
Brno-Horní Heršpice (linka I) – autobusová zastávka IDS JMK 

„Heršpická“ (linka N96);
Brno-Horní Heršpice (linka S) – na ulici Jihlavská na zastávce 
autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov (linka 40)“
Střelice dolní – (linka S) – v obci, na náměstí Svobody na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“;
Střelice - (linka S ) - v obci, na ulici Tetčická u křižovatky s ulicí Nádražní 
a Ant. Smutného přesunutá zastávka IDS JMK „Střelice, Vršovice“;
Radostice (linka S) - v obci, na autobusové zastávce 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 S, I )- před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Mor.Bránice, žel.st.“) a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 

“Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru z Brna)
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.“;

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
NA LINCE S41 - MORAVSKÉ BRÁNICE - IVANČICE

4. A 5. 3. 2021 (8:00 - 14:20)

S41
Ve dnech 4. a  5. 3. 2021 od 8:00 do 14:20 hodin budou vlaky S41/ 
11414, 11552, 11416, 11554, 11418, 11556, 11420, 11415, 11417, 
11567, 11419, 11557, 11421, 11559 budou v úseku Moravské 
Bránice - Ivančice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Ivančice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK 

„Ivančice žel. st.“)
Ivančice město – u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)
Ivančice letovisko – na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský 
mlýn“
Moravské Bránice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Moravské Bránice, žel. st.“)
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Výluky od 13. 3. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
ŠAKVICE - HUSTOPEČE U BRNA

15. 3. 2021 (9:30 - 19:30)

S3

V pondělí 15. 3. 2021 od 0:00 hodin do 16:40 hodin budou vlaky 
linky S3 budou 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. nádr.“, stanoviště č.10
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

ODŘEKNUTÍ VYBRANÝCH VLAKŮ MEZI BRNEM A 
KUŘIMÍ

13. - 14. 3. 2021 (9:00 - 15:00

S3
Ve dnech 13. a 14. 3. 2021 v době vždy od 9:00 do 15:00 hod budou 
vybrané vlaky v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim odřeknuty bez 
náhrady:
S3/4921, 4925, 4919, 4923, 4967, 4969, 4971
S3/4918, 4922, 4926, 4928, 4966, 4970, 4920
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - ŠAKVICE - HUSTOPEČE U BRNA

13. - 14. 3. 2021

S3
Od 13. 3. 2021 nepřetržitě do 14. 3. 2021 budou vlaky linky S3 
budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy. Vybrané vlaky linky S3 budou nahrazeny 
autobusy v úseku Vranovice – Šakvice – Hustopeče u Brna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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. nádr.“, stanoviště č.10

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

NAHRAZENÍ VLAKŮ S3/4677  A S3/4676 AUTOBUSY
13. - 14. 3. 2021

S3

Vlaky linky S3/ 4677 a 4676 budou v úseku Kuřim – Tišnov 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky S3 pojedou dle 
současného jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Kuřim - před nádražní budovou na autobusové nádraží, na zastávce 
autobusů IDS JMK „Kuřim, žel. st.“

• Čebín - na zastávce autobusů IDS JMK „Čebín, sídliště“
• Hradčany - na zastávce autobusů IDS JMK „Hradčany, žel. st.“
• Tišnov - před nádražní budovou na autobusové nádraží, na zastávce 
autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“ stanoviště č.1
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Tiskové chyby vyhrazeny

Údolím Bobrůvky a Loučky do Předklášteří
Objevte kouzlo Tišnovska. Vyražte o víkendu vlakem S3 před 7. nebo 12. hodinou a v Tišnově 
přestupte na navazující autobus 335 směr Drahonín. Vystupte v obci Drahonín a sestupte po 
místních cestách do údolí Bobrůvky. Poté se vydejte se po červené turistické značce údolím 
říčky Bobrůvky.
Cestou uvidíte nejprve vodopády Trenckovy rokle. V současné době jarního tání budou 
tyto vodopády velmi zajímavé s ohledem na vyšší průtok. Po trase můžete dále navštívit 
zříceniny hradů Víckov a Košíkov. Poté pokračujte po červené značce do Dolních Louček 
případně dále údolím říčky Loučka (Loučka vzniká soutokem Bobrůvky a Libochůvky) až do 
Předklášteří, kde můžete alespoň částečně navštívit známy klášter Porta Coeli - Brána nebes.
Délka trasy je přibližně 15 km z Drahonína do Dolních Louček. 
Z obou obcí (Dolní Loučky, Předklášteří) odjíždějí každé dvě hodiny autobusy 335 nebo 336 
směr Tišnov, kde lze přestoupit na vlak S3 do Brna. Alternativně lze trasu zkrátit a využít 
linku 336 ze Skryjí. Využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

Doporučujeme kvalitní nepromokavou obuv a oblečení. V údolí mohou být zbytky sněhu a 
ledu.

Ceny základních jízdenek:
Pro cestu z Brna do Drahonína potřebujete jízdenku na 7 zón za 56 Kč. 
Pro cestu z Dolních Louček do Brna potřebujete jízdenku na 6 zón/49 Kč nebo pro cestu z 
Překlašteří a Tišnova jízdenku na 5 zón/42 Kč. 

Cestující s předplatní jízdenkou pro zóny 100+101 si kupují jízdenky o 2 zóny kratší a kombinují 
předplatní a jednorázovou jízdenku - https://www.idsjmk.cz/a/slevy-zvyhodneni.html.

Šťastnou cestu s IDS JMK
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Trenckova rokle

Trenckova rokle je zcela ojedinělá skalní soutěska. 
Na potoce Bobrůvce, který roklí protéká, se nachází 
kaskády a vodopády, z nichž nejvyšší měří 4 metry. 

Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov


