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Regionální autobusy IDS JMK jezdí 
podle jízdních řádů platných pro 
prázdniny - velké prázdniny (až na 
výjimky). Vlaky jezdí podle běžných 
jízdních řádů. Zrušeny jsou od 7. 3. 
vybrané spoje  na lince S22 a od 8. 3. na 
lince S81. Více na www.idsjmk.cz.
I nadále jsou mimo provoz noční 
regionální autobusové spoje a linky 211 a 
545. Omezen je počet spojů na lince 108. 
Mimo provoz je zastávka u Aqualandu 
Moravia.
Městská doprava v Brně jezdí podle 
prázdninových JŘ. Mimo provoz školní 
linky a vybrané spoje 

Provoz vlaků, autobusů a 
městských doprav
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COVID-19: POVINNÉ RESPIRÁTORY VE 
VOZIDLECH, NA ZASTÁVKÁCH A NÁDRAŽÍCH

Na základě vládních nařízení (MZ ČR) má cestující povinnost během cestování veřejnou 
dopravou mít nasazené následující ochranné prostředky:
Cestující nad 15 let

- respirátor třídy FFP2 nebo FPP3

Cestující ve věku 2-15 let
Cestující ve věku od 2 do 15 let nemusí mít respirátor. Musí však mít minimálně jednu 
chirurgickou roušku. Nelze využít domácí roušku.

Cestující do 2 let
Děti do dvou let nemusí mít žádnou ochrannou pomůcku dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení.
Uvedene informace jsou platné k datu 5. 3. 2021, 10:00. Sledujte prosím aktuální vývoj 
na www.idsjmk.cz, https://koronavirus.mzcr.cz a v médiích.

Cestujme ohleduplně veřejnou dopravou s respirátorem třídy FFP2
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POKUD JE TO MOŽNÉ, DODRŽUJTE ROZESTUPY 

ve všech vozidlech (autobusy, vlaky, MHD) 
a ve vnitřních prostorách nádraží a na 
všech zastávkách.
Cestující do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. 
Cestující ve věku 2-15 let mohou využít chirurgickou roušku

Děkujeme Vám za spolupráci

V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sledujte aktuální vývoj v médiích

MĚJTE NASAZENÝ RESPIRÁTOR KATEGORIE FFP2

1.

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

respirátor
FFP2/3
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Tiskové chyby vyhrazeny

 

 

Nejvýhodnější papírová jízdenka pro cestování
po Brně i v regionu
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Univerzální jízdenka IDS JMK je výhodná především pro cestující, kteří:
cestují přes větší počet zón. 
cestují nepravidelně přes různé počty zón (např. turisté podnikající výlety z místa svého bydliště).
cestují do zaměstnání pravidelně, ale méně často než každý den.

Proti jednorázovým jízdenkám přináší univerzální jízdenka zejména u cest přes větší počet 
zón slevu na jízdném. 
Základní univerzální jízdenka stojí 156 Kč. Skládá se z 24 polí.
Cestující zná počet zón, pro něž potřebuje jízdenku, podle tabulky na zadní straně jízdenky si 
zjistí počet polí, které musí odpočítat od prvního nebo naposledy označeného pole na jízdence 
ve směru shora dolů. Za posledním z těchto polí jízdenku ohne a označí toto pole v označovači.

Pokud počet polí na jízdence nepostačuje pro zamýšlenou jízdu, označí se na ní poslední 
24. pole a na nové jízdence se odpočítá zbývající počet polí. Jízdenku lze kombinovat s 
předplatními jízdenkami.
Univerzální základní jízdenka nahradí, 8 jízdenek dvouzónových, 6 jízdenek třízónových, 4 
jízdenky pětizónové, 3 jízdenky sedmizónové a 2 jízdenky na libovolný počet zón.

Univerzální základní jízdenku lze použít např. i jako zpáteční jízdenku při cestách z Hodonína, 
Strážnice, Veselí nad Moravou nebo Velké nad Veličkou do Brna. Na jednu univerzální jízdenku 
mohou jet maximálně 2 cestující. Je potřeba jízdenku správně označit na dvou místech.

KDE JÍZDENKU KOUPÍTE
Univerzální jízdenku je možné zakoupit především v pokladnách železničních stanic ležících 
v zaintegrovaných úsecích ČD, na předprodejních místech DPMB a také v prodejnách dalších 
dopravců a u vybraných prodejců denního tisku.

PŘÍKLADY
Příklad 1: Cesta z Velké Bíteše do Šlapanic
Projedete celkem sedmi zónami. Podle tabulky na jízdence zjistíte, že musíte označit osmé 
prázdné pole. Za tímto polem jízdenku ohněte a vsuňte do označovače k označení. Časová 
platnost takto označené jízdenky je podle tabulky na zadní straně jízdenky 150 minut.

Příklady
pro cestování 
s univerzální 

jízdenkou
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Cesta 1: Cesta z Brna do 
Tišnova - 5 zón / 6 polí
Projedete celkem pěti zónami. 
Podle tabulky na jízdence 
zjistíte, že musíte označit 6. 
prázdné pole. Za tímto polem 
jízdenku ohněte a vsuňte 
do označovače k označení. 
Časová platnost takto 
označené jízdenky je podle 
tabulky na zadní straně 
jízdenky 120 minut.

Zde ohněte

Zde označte

1

2

3

Cesta 2: z Brna do Adamova
3 zóny / 4 pole
Projedete celkem třemi 
zónami. Podle tabulky na 
jízdence zjistíte, že musíte 
označit 4. prázdné pole. Za 
tímto polem jízdenku ohněte 
a vsuňte do označovače k 
označení. Časová platnost 
takto označené jízdenky je 
podle tabulky na zadní straně 
jízdenky 90 minut.

Zde ohněte

Zde označte

6

4

Po vypotřebování první 
strany pokračujte na 
následující straně.

Co dělat když vám na jízdenkce zbývají volná pole? Jízdenku můžete navázat na další 
jízdenku.  Na staré jízdence označte vždy poslední 24. pole a na nové dopočítejte 
počet polí a opět označte.

22

23

24

Použití více univerzálních 
jízdenek současně
Chcete jet s univerzální jízdenkou 
přes tři zóny. Podle tabulky 
víte, že potřebujete označit 
čtvrte volné pole. Na první 
univerzální jízdence však zbývají 
jen dvě volná pole. Označte na 
ní poslední - 24. pole a zbývají 
čtyři pole odpočítejte na druhé 
jízdence a označte. Při kontrole 
se prokažte oběma jízdenkami.

01

02

03

1

2

3

4

STARÁ JÍZDENKA NOVÁ JÍZDENKA

Zde označte Zde označte
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Výluky od 8. 3. 2021

ZMĚNA: VÝLUKA V BLANSKU
10. 3. - 30. 6. 2021

222, 223, 226, 234

Od středy 10. 3. 2021 do středy 30. 6. 2021 bude upraven provoz 
linek IDS JMK v Blansku následovně:
Linka 221 pojede mezi zastávkami Poliklinika a Bezručova/Kaufland 
odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase 
zastaví ve směru Okružní na zastávce Poříčí a vynechá zastávku 
Seifertova, ve směru Aut. st. vynechá zastávku Náměstí Svobody a 
zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.
Linky 222 a 223 pojedou mezi zastávkami Poliklinika/Pošta a Dvorská/
Hřbitov/Bezručova odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a 
Mlýnská. Na trase zastaví ve směru
Sever na zastávce Poříčí a vynechá zastávku Seifertova, ve směru Aut. 
st. zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u 
Restaurace U Štěpánků (mimo spoje (2 a 50 linky 222) a na přesunuté 
zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.
Linka 226 pojede mezi zastávkami Hřbitov a Svitavská odklonem 
ulicemi Mlýnská, Vodní a Svitavská. Na odklonové trase zastaví na 
přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U 
Štěpánků a vynechá zastávku Náměstí Republiky
Linka 234, spoje vedené z Boskovic do Blanska přes zastávku 
Poliklinika pojedou mezi zastávkami Bezručova a Poliklinika odklonem 
ulicemi Mlýnská, Vodní, Smetanova a Sadová. Na objízdné trase zastaví 
na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová. Spoje z 
Boskovic do Blanska vedené mimo zastávku Poliklinika pojedou mezi 
zastávkami Bezručova a Svitavská odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní, 
Svitavská a na trase neobslouží zastávku Náměstí Republiky.
Přesunuté zastávky:
Nám. Svobody – zastávka přesunuta do ulice Dvorská k Restauraci U 
Štěpánků. Přesunutou zastávku neobsluhuje linka 221.
Nám. Republiky – zastávka přesunuta do ulice Sadová mezi kruhový objezd 
a křižovatku s ulicí Seifertova (linka 226 a spoje linky 234 mimo zastávku 
Poliklinika zastávku neobsluhují – zastavují na zastávce Svitavská)
Seifertova – zastávka bez obsluhy, náhradní zastávka Poříčí

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.

PŘESUN ZASTÁVKY HOLUBICE, OBÚ
OD 8. 3. 2021

601, 621

Od pondělí 8. 3. 2021 do skončení prací (termín bude upřesněn) bude 
přesunuta zastávka Holubice, ObÚ ve směru do Vyškova/Brna (u 
obchodu) pro linky 601 a 621. Zastávka bude přesunuta o 50 zpět.

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
8. - 12. 3. 2021

S3
Vlaky linky S3 budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy od 8. 3. 2021 od 9:00 hodin 
nepřetržitě do 12. 3. 2021 do 23:59 hodin.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
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

Mapa aktuálního
provozu IDS JMK
https://mapa.idsjmk.cz
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Výluky od 13. 3. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BŘECLAV - MIKULOV NA MORAVĚ

15. - 17. 3. 2021 (8:50 - 14:35)

S8
Ve dnech 15. - 17. března v době vždy od 8:50 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.
Změny zastávek:

• 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“ 
• 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“ 

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BŘECLAV - HRUŠOVANY NAD JEV.

18. - 19. 3. 2021 (7:55 - 14:10)

S8
Ve dnech 18. a 19. 3. 2021vždy v době od 7:55 hod. do 14:10 hodin 
budou vlaky v úseku Břeclav – Hrušovany n.Jev.-Šanov 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.
Změny zastávek:

• 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“ - u 
nádražní budovy.

• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“

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.

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 JŘ.
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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ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - KUNOVICE

16. - 17. 3. 2021 (8:00 - 16:00)

S6, R56
Ve dnech 16. a 17.3. 2021 v době vždy od 8:00 do 16:00 hodin 
bude probíhat vlaková výluka na lince S6/R56 v úseku Ostrožská 
Nová Ves – Kunovice. Vlaky linky R56, S6 budou po dobu výluky 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.

směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Linka A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Ostrožské Nové Vsi.
Linka B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných 
stanicích a St.Městě u U.H.
Ostatní spoje zajišťuje z Ostrožské Nové Vsi NAD dopravce Arriva 
vlaky s.r.o.
směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Linka A –- jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici 
Ostrožská Nová Ves.
Linka B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí do 
Veselí n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD na přestup v Ostrožské Nové Vsi dopravce 
Arriva vlaky s.r.o.
Přeprava jízdních kol není zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St. 
Město u Uh. Hradiště:

• Veselí nad Moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (stanoviště 6)

• Veselí nad Moravou-Milokošť – na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí 
nad Moravou, Milokošť“

• Uherský Ostroh – před výpravní budovou
• Ostrožská Nová Ves – před výpravní budovou
• Ostr. Nová Ves lázně - na zastávce autobusů „Ostrožská Nová Ves, 
Novoveské lázně“

• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice škola“
• Uherské Hradiště – před výpravní budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce autobusů 
„Staré Město, žel.st.“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
ŠAKVICE - HUSTOPEČE

20. - 24. 3. 2021

S3

Od 20. 3. 2021 od 8:40 hodin nepřetržitě do 24. 3. 2021 do 17:15 
hodin bude probíhat výluka na lince S3 v úseku Šakvice – 
Hustopeče u Brna. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
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

VÝLUKA NA LINCE 551
15. - 24. 3. 2021

551

Od 15. 3. do 24. 3. 2021 pojedou všechny spoje linky 551 obsluhující 
Němčičky v úseku V. Pavlovice - Němčičky, ZD odklonem po silnici 
II/421 napřímo přes Bořetice se závlekem k ZD v Němčičkách, 
kde se budou otáčet přes areálem ZD.

Změna zastávek:
Zastávky „Velké Pavlovice, obch. stř.“, „Velké Pavlovice, gymnázium“, 

„Němčičky, rozc. 0.5“, „Němčičky, transformátor“ a „Němčičky, střed“ 
budou bez obsluhy.
Zastávka „Němčičky, ZD“ bude přesunuta v obou směrech do jedné 
zastávky před vjezd do areálu ZD.


