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Cestovat veřejnou dopravou lze 
výhradně s nasazeným respirátorem 
třídy FFP2/KN 95 bez výdechového 
ventilu či obdobným prostředkem s 
filtrační účinností minimálně 94%. 
Děti do 2 let nemusí mít ochranu 
dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít 
aspoň jednu chirurgickou roušku. 
Stejná pravidla platí také na nástupištích 
a zastávkách.

I nadále používejte ochranu 
dýchacích cest

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 1

COVID-19: AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z DOPRAVY

Od pondělí 12. dubna se částečně otevírají školy. Dochází proto k úpravě jízdních řádů 
IDS JMK především na regionálních autobusových linkách.

Vlaky - většina vlaků jezdí podle jízdních řádů pro pracovní dny. 
Regionální autobusy - většina autobusů nově pojede podle jízdních řádů platných pro 
pracovní dny. Vybrané spoje (především zdvojené, posilové) nebudou v provozu. Mimo 
provoz jsou i nadále noční regionální autobusové spoje.
Městská doprava v Brně - jezdí podle JŘ platných pro prázdniny. 
Městské dopravy v ostatních městech - jezdí podle JŘ uvedených na webu. 

S ohledem na aktuální situaci doporučujeme využívat vyhledávač spojení nebo PDF jízdní 
řády na webu www.idsjmk.cz. Jízdní řády postupně aktualizujeme. Během pátku 9. 4. 2021 
budou na webu. 

Provoz vlaků, autobusů a městských doprav od 12. 4. 2021

respirátor
FFP2/3
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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.

Linkou R9 za 10 minut.
Linkou S3 za 15 minut.

ZAINTEGROVANÉ RYCHLÍKY
Linka Trasa Dopravce

R8 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

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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BRNO: VÝLUKA U SEMILASSA
OD 10. 4. 2021

30, 41, 42, 44, 53
Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice 
Kosmovy bude od soboty 10. dubna 2021 omezen provoz linek MHD u 
zastávky Semilasso. Během této etapy nebude možné odbočení trolejbusů 
a autobusů z ulice Kosmovy vlevo ve směru k zastávce Husitská.
Linky 30, 44 a 53 ve směru k zastávce Husitská pojedou 
odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou. Zastávka 
Semilasso bude pro tyto linky přeložena na začátek ulice 
Božetěchovy.
POZOR: Přestupní návaznost mezi linkou 44 a linkami 41, 42, 70 a 
71 v ranních a večerních hodinách bude realizována již v zastávce 
Královo Pole, nádraží!
Na tuto etapu budou navazovat další etapy, v rámci nichž dojde také 
k omezení provozu tramvají a nočních linek. 

BRNO: VÝLUKA OKRUŽNÍ
OD 10. 4. 2021

44, 57, 84
Z důvodu opravy přejezdu tramvajové tratě nebude od ranního 
zahájení provozu v sobotu 10. dubna 2021 nepřetržitě do 
večerního ukončení provozu v neděli 11. dubna 2021 možná jízda 
autobusů ulicí Okružní mezi Halasovým náměstím a křižovatkou s 
ulicí Seifertovou.
Linky 44, 57 a 84 pojedou v úseku Halasovo náměstí – Štefánikova 
čtvrť obousměrným odklonem ulicí Porgesovou.
Zastávka Poliklinika Lesná bude v obou směrech zcela bez obsluhy. 
Náhradou je možné využít zastávku Halasovo náměstí.
Zastávka Lesná, nádraží směr Štefánikova čtvrť bude bez obsluhy 
linkami 57 a 84. Náhradou je možné využít zastávku Štefánikova čtvrť, 
případně linku 46.
Zastávka Lesná, nádraží směr Halasovo náměstí bude pro linky 44 
a 57 přeložena cca o 180 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Kohoutovou).

BŘECLAV: VÝLUKA ULICE 17. LISTOPADU
OD 13. 4. 2021

542, 570, 571, 572, 573, 574
Linky 542, 573 a 574 pojedou obousměrně odklonem ulicemi 
Slovácká a Sovadinova, kde zastaví na stejnojmenných zastávkách 
MHD Břeclav. Vynechají tak zastávky „Břeclav, nám. TGM MěÚ“ a 

„Břeclav, cukrovar“.
Linky 570 a 571 budou mít přesunutou zastávku „Břeclav, nám. 
TGM kostel“ (tedy pouze ve směru na autobusové nádraží) na ulici 
Sladovou k parkovišti u FÚ Břeclav.
Linka 572 - pouze spoje k nemocnici a náměstí TGM pojedou pouze 
k poliklinice po nábřeží  Komenského, kde zastaví na zast. MHD 
Břeclav „Průmyslová škola / Dům kultury“. Pouze poslední spoj v 
pracovní dny z Břeclavi směr Lanžhot a dále s odjezdem po 22. hodině 
pojed z náměstí TGM kvůli přípoji z linky MHD Břeclav 569 ze směru 
Křižovatka Ladná.
Změna zastávek:
Zastávka nám. TGM kostel směr autobusové nádraží přesunuta do 
ulice Sladové k parkovišti u FÚ Břeclav.
Zastávka Břeclav, nemocnice bez obsluhy linkou 572. Jako náhrada 
bude sloužit zastávka Břeclav, poliklinika. Rovněž zastávky na nám. 
TGM budou bez obsluhy linkou 572 krom jediné výjimky a to spoje 79 
s odjezdem po 22. hodině z Břeclavi.
Zastávka Břeclav, nám. TGM MěÚ přesunuta do zastávky MHD 
Břeclav Slovácká.
Zastávka Břeclav, cukrovar přesunuta do zastávky MHD Břeclav 
Sovadinova.

VÝLUKA BRNO - KŘENOVICE (-VYŠKOV)
10. - 11. 4. 2021

S2
Od 10. 4. od 7:30 nepřetržitě do 11. 4. 2021 do 15:00 hodin 
jsou vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr. 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového 
jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách xS2:

• Linka A (obslužný spoj) – Brno hl.n. – Křenovice hor.n.: zastavuje ve 
všech zastávkách a odjíždí z Brna o 13 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

• Brno-Chrlice (linka A)- 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 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) směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS 
JMK „Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“ směr do Brna – u nádražní budovy

• 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.“
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Výluky od 6. 4. 2021

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

VÝLUKA NA LINCE S31 - TIŠNOV - NEDVĚDICE  
(- BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

16. - 27. 4. 2021

S31
Od 16. 4. 2021 od 7:30 nepřetržitě do 27. 4. 2021 do 23:59 hodin 
budou vlaky na lince S31 mezi Tišnovem a Nedvědicí nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
Vlaky S3/S31/1780 a S3/S31/1781 (Sp Pernštejn) budou nahrazeny 
autobusy v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.
POZOR: Železniční zastávka Prudká bude obsloužena vybranými 
spoji. Většina zastávek náhradní dopravy je přímo v obcích. Autobusy 
nezajíždí k nádražím - více níže.
Přeprava jízdních kol:
U vlaků S3/S31/1780 a S3/S31/1781 a je přeprava jízdních kol zajištěna 
nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující 
zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek 
dotčený výlukou zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, 
obecní úřad“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník, 
náměstí“ a na silnici u vjezdu do Rekreačního střediska Prudká
Doubravník - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“,
Rožná - před staniční budovou
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - HODONÍN
19. 4. 2021 (07:30 - 16:00)

S91
V pondělí 19. 4. 2021 od 7:30 do 16:00 hodin budou vlaky linky 
S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní 
dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín - před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK 

„Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS 
JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, 
Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice - u nádražní budovy

ZRUŠENÍ VLAKU R13/1788 BEZ NÁHRADY
18. 4. 2021

R13/1788
V neděli 18. 4. 2021 od 23:30 do 19.4.2021 do 0:40 hodin nebude 
prujezdná trať mezi Břeclaví a Brnem. Vlak R13/1788 je v trase Břeclav 

– Vranovice - Brno hl.n. odřeknut bez náhrady.

PŘESUN ZASTÁVKY MILOVICE, REST.
15. 4. - 15. 6. 2021

550, 570

Od 15. 4. 2021 do 15. 6. 2021 linky 550 a 570 pojedou odklonem v 
Milovicích po místních komunikacích za poštou a kolem ObÚ.
Změna zastávek:
Zastávka „Milovice, rest.“ přesunuta v obou směrech o cca 60 metrů 
směr Břeclav / V. Pavlovice

PŘESUN ZASTÁVKY RÁJEC, JESTŘEBÍ, KOMENSKÉHO
12. 4. - 9. 5. 2021

Od 12. 4. do 9. 5. 2021 proběhnou stavební práce v ulici Komenského 
v Rájci-Jestřebí. Zastávka Rájec-Jestřebí, Komenského se přesouvá o 
cca 400 metrů k centru před budovu gymnázia.

VÝLUKA BUČOVICE, ČERNČÍN
12. - 16. 4. 2021

644
Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 linka 644 pojede obousměrně mezi 
zastávkami Černčín, ZD a Černčín, rozc. po hlavní silnici do 
Černčína a výlukově obslouží přesunutou zastávku Černčín 
umístěnou v křižovatce u bývalé prodejny, pak se v této křižovatce 
otočí a pokračuje již po své trase.
Změna zastávek:
Bučovice, Černčín přesunuta 100 metrů směrem do Bučovic 
(poblíž bývalé prodejny potravin).



Znojmo
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Kyjov

Vyškov

Milí turisté,
jen pár dní v roce kvetou poslové jara - bledule jarní. Jedno z unikátních míst 
jejich výskytu je údolí Chlébského potoka nedaleko od Nedvědice na Tišnovsku.

Z Brna vyjeďte ideálně spěšným vlakem Pernštejn (pouze o víkendech), který 
odjíždí z Brna, Hlavního nádraží v 8:06 v z Králova Pole v 8:22 hodin. Vlak jede 
přímo až do Nedvědice. Využít můžete také spojení vlaky S3 a přestoupit v 
Tišnově na navazující vlaky S31 směr Nedvědice/Nové Město na Moravě. 

Od Nedvědického nádraží se vydejte po zelené turistické značce, přibližně po 
4-5 km dojdete přímo do přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, kde 
aktuálně kvetou bledule. Poté můžete po zelené turistické značce pokračovat až 
do obce Černovice. Z Černovic lze využít pro cestu zpět autobus a navazujicí vlak. 

Doporučujeme vyhledat spojení na www.idsjmk.cz. Na výlet prosím jeďte od  
pondělí 12. 4. 2021.
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
ZA KRÁSAMI BLEDULÍZA KRÁSAMI BLEDULÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

až od pondělí


