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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
IDS JMK OD 1.3.2020
Vážení cestující,
od 1.3.2020 se mění jízdní řády několika linek IDS JMK v regionu i
městě Brně.
V Brně začínají dlouhodobé výluky Merhautova a Ondráčkova.
V regionu dochází k ukončení výluky mezi Bítovem a Vysočany na
Znojemsku. Začíná výluka na lince 411.
Jízdní řády ke stažení na https://www.idsjmk.cz/linky.aspx
https://www.idsjmk.cz/linky.aspx.

CESTOVÁNÍ VELKÝCH SKUPIN
VLAKY A AUTOBUSY

NEZAPOMEŇTE
OZNAČIT JÍZDENKU

Velká skupina 10 a více cestujících, školní výlety, ...

Označenou jízdenku prosím
vždy zkontrolujte

Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné
přepravu skupiny o více než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů
předem na náš email info@kordis-jmk.cz.

Jednorázové
jízdenky
zakoupené
v předprodeji na předprodejních místech
nebo v jízdenkových automatech je nutné
označit:

Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů.
Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení dopravy
garantovat.
Do zprávy prosím uveďte:
Mobilní telefon na vedoucího skupiny
Počet osob
Cíl cesty
Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
Případné přestupy
Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
Případné přestupy

Děkujeme Vám za spolupráci.

>10

cestujících

>10

Městská doprava v Brně - jízdenku označte
ihned po nástupu do tramvaje, autobusu
nebo trolejbusu!
V regionálním autobusu - jízdenku si označte
při nástupu prvními dveřmi u řidiče.
Jízdenku si po označení prosím zkontrolujte.
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STRANA 5

Tiskové chyby vyhrazeny

Druhou možností je poslat vyhledaná spojení z vyhledávače spojení.

Vlak - jízdenku si označte na nástupišti - do
vlaku je nutné nastoupit již s označenou
jízdenkou! (jízdenku vkládejte k pravé straně
označovače)
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Od neděle 1. 3. 2020 do neděle 31. 5. 2020 spoje linky 411 pravidelně jedoucí z Velké Bíteše přes Přibyslavice
do Svatoslavi (resp. do Deblína) budou pojedou v úseku mezi zastávkami Velká Bíteš, nám. a Přibyslavice, ObÚ
obousměrným odklonem po silnici II/379 ve směru Křoví a Pánov (mimo tyto obce) a dále po silnici III/3798 přes
Svatoslav a Radoškov do Přibyslavic, kde se otočí v křižovatce ulic Radoškovská × Zahrádky (u vjezdu do obce
Přibyslavice od Svatoslavi) a zastaví na provizorní zastávce Přibyslavice, ObÚ nacházející se v blízkosti této
křižovatky. Dále pokračují přes Svatoslav do Deblína po své trase. Vybrané spoje budou ukončeny / výchozí již
v zastávce Přibyslavice, ObÚ (příp. Přibyslavice, Radoškov) dle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE 411
PŘIBYSLAVICE
OD 1.3.2020
411

U linek 163, 312 a 401 se mění pouze návaznosti.
Nový spoj č. 76 pojede z Velké Bíteše, nám. po silnici II/379 přímo do Deblína (mimo Křoví, Pánov a Svatoslav).
Spoje č. 63 a 64 nelze během výluky zajistit.
U ostatních spojů se nemění trasa linky, dochází však ke změně časové polohy jednotlivých spojů.
Změna zastávek:
Velká Bíteš, škola (ve směru k náměstí): pro spoje linky 411 jedoucí ve směru Přibyslavice přesunuta na
zastávku v protisměru (směr Křoví);
Velká Bíteš, cihelna (v obou směrech): bez obsluhy linkou 411; obsluha zajištěna pouze linkou 401;
Přibyslavice (v obou směrech): bez obsluhy linkou 411; obsluha zajištěna pouze linkou 401;
Přibyslavice, ObÚ (v obou směrech): přesunuta do blízkosti křižovatky ulic Radoškovská × Zahrádky (u vjezdu
do obce Přibyslavice od Svatoslavi).

PŘESUN ZASTÁVKY OMICE,
SAMOOBSLUHA

Od pondělí 2. 3. 2020 do středy 15. 4. 2020 dojde k přesunu zastávky Omice, samoobsluha na hlavní silnici.
Přesunutá zastávka se nachází na ulici Brněnská před domem č. 311.

OD 2.3.2020
403
Ve dnech 7. a 8. 3. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin budou v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim odřeknuty bez
náhrady vlaky linky S3:
S3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928
S3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA
LINCE S3 - BRNO-KUŘIM
7.-8..3.2020

Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

S3

Od 2. 3. 2020 od 8:30 hod. nepřetržitě do 19. 3. 2020 do 8:30 hodin v pracovních dnech budou vlaky linky
S3/ 4601, 4604, 4635, 4606, 4645, 4614, 4647, 4656 v úseku Vranovice – Šakvice a zpět nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou organizovanou dle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA VRANOVICE ŠAKVICE NA LINCE S3

Vlak S3/4603 je v úseku Vranovice – Břeclav odřeknut a nahrazen do Zaječí vlakem R13/803 a návazným
náhradním vlakem v úseku Zaječí – Břeclav.

2.-19.3.2020
S3

Ostatní vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav jedou dle svého pravidelného jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• Pouzdřany - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zavedena.

ZMĚNA ODJEZDOVÉHO
MÍSTA ZE ZVONAŘKY PRO
LINKU 105/AQUABUS

Od neděle 1. 3. 2020 dojde ke změně odjezdového nástupiště pro linku 105 na ÚAN Zvonařce.
Zastávka pro linku 105 na ÚAN Zvonařka bude přesunuta z nástupiště 10 na nástupiště 6.

OD 1.3.2020
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

VÝLUKA NA LINKÁCH R11,
R54 A S4
3.,4.,5.3.2020

Ve dnech 3., 4. a 5. 3. 2020 vždy od 8:25 do 15:30 hodin bude probíhat výluka na linkách S4, R11 a R54.
Všechny vlaky linek R11 a R54 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která
bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Vybrané vlaky linky S4 budou po dobu výluky nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy ND budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných linkách:
Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna
(zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová – Střelice, obecní úřad –
Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici Střelice – Tetčice u
odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice – Rapotice.
Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).

R11, R54, S4

Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zavedena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – odjezd: na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká;
- příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty)
• Brno-Horní Heršpice (linky A, B) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
• Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na
protějším chodníku (směr Brno)
• Střelice (linka B) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“;
– v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Omice (linka B) – na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic
• Tetčice (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
• Rosice u Brna (linky A, B) – na silnici u nádražní budovy;
– (linka A) v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (linky A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“)
• Vysoké Popovice (linka B) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (linka B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“
• Náměšť nad Oslavou (linka R) – před staniční budovou

DLOUHODOBÁ VLAKOVÁ
VÝLUKA ŠAKVICE HUSTOPEČE
9.3.-31.8.2020

Od 9.3.2020 nepřetržitě do 31.8.2020 hodin budou vlaky linky S51 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.

S51

OVe dnech 4.-6.3.2020 od 8:30 do 13:30 hodin a ve dnech 9.-13.3.2020 od 8:30 do 13:30 hodin bude probíhat
následující výluka lince R13.

VÝLUKA NA LINCE R13

Vlaky linky R13/ 805, 814, 807, 812, 809, 810 mimořádně projedou v žst. Šakvice.

4.-6.3. / 9.-13.3.2020

Pro cestující z/do Šakvic je náhradní zastávkou stanice Zaječí. Z/do Zaječí je zavedena obslužná linka xR13
ze všech spádových lokalit žst. Šakvice.

R13

Linka xR13 jede po dvou trasách:
Linka xR13B slouží k návozu a odvozu cestujících z Hustopečí u Brna do Zaječí. Jede po trase: Hustopeče,
nemocnice - Hustopeče, aut. nádr. – Zaječí a zpět.
Linka xR13A slouží k návozu a odvozu cestujících z ostatních spádových lokalit. Jede po trase: Perná - Dolní
Věstonice - Strachotín - Šakvice, žel. st. - Šakvice, obec – Zaječí a zpět.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Zaječí (linky A a B)- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“
Šakvice, ObÚ (linka A)- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, ObÚ“
Šakvice, horní konec (linka A) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, horní konec“
Šakvice (linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
Hustopeče, aut. nádr. (linka B)- na autobusovém nádraží, stanoviště č.12
Hustopeče, nemocnice (linka B) - na autobusové zastávce IDS JMK „Hustopeče, nemocnice“
Hustopeče, plnírna (linka A) - na autobusové zastávce IDS JMK „Hustopeče, plnírna“
Popice, rozc. (linka A)- na autobusové zastávce IDS JMK „Popice, rozc.“
Strachotín (linka A)- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Strachotín“
Dolní Věstonice (linka A)- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní Věstonice“
Horní Věstonice (linka A)- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Horní Věstonice“
Perná (linka A)- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Perná“
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek v
neděli 1. března 2020 do ukončení prací (předpoklad 26. června 2020) vyloučen provoz veškeré dopravy v
ulici Merhautově v úseku mezi ulicemi Jugoslávská a Provazníkova.

BRNO: REKONSTRUKCE
ULICE MERHAUTOVY

Tramvajová linka 5 bude odkloněna ze zastávky Jugoslávská (obslouží zastávky v ulici Jugoslávské)
přes zastávku Tomanova do smyčky Zemědělská (nástupní zastávka ve smyčce). Vynechá tak zastávky
Zdráhalova, Venhudova a Štefánikova čtvrť.

OD 1.3.2020
5, 46, N92

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka 46, která bude od zastávky Provazníkova odkloněna přes zastávky
Venhudova (přeložena na ulici Jugoslávskou ke křižovatce s ulicí Zemědělskou) a Zdráhalova (přeložena na
ulici Jugoslávskou ke křižovatce s ulicí Těsnohlídkovou) do zastávky Jugoslávská (autobusy obslouží zastávky
v ulici Jugoslávské a pro výstup i zastávku před Domem zdraví). Vynechá tak zastávky Lesnická, Zemědělská
a Erbenova (tato zastávka bude po dobu výluky zcela bez obsluhy).
Přestup mezi autobusy náhradní dopravy linky 46 a tramvajovými linkami 5, 9 a 11 bude zajištěn v zastávce
Jugoslávská (zastávky v ulici Jugoslávské).
Noční autobusová linka N92 pojede mezi zastávkami Jugoslávská a Štefánikova čtvrť odklonem po trase
shodné s odkloněnou linkou 46. Obslouží přeložené zastávky Jugoslávská, Zdráhalova a Venhudova a navíc
zastávku Provazníkova.
Změny zastávek:
Jugoslávská – linky 5, 46 a N92 obslouží v obou směrech zastávky linek 9 a 11 v ulici Jugoslávské, linka 46
zastaví pro výstup navíc před Domem zdraví
Zdráhalova, Venhudova – linky 46 a N92 obslouží přeložené zastávky v ulici Jugoslávské
Lesnická, Zemědělská, Erbenova – zastávky bez obsluhy linkou 46
Přestupy:
Pro přestup mezi linkami 25, 26 a 46 použijte zastávku Provazníkova, pro přestup mezi linkami 5, 9, 11 a 46
použijte zastávku Jugoslávská.
Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 1. března 2020 do
ukončení prací (předpoklad do konce roku 2021) částečně uzavřena ulice Ondráčkova v Líšni. Práce budou
probíhat v několika etapách, přičemž v první etapě dojde k následujícím opatřením:

BRNO: REKONSTRUKCE
ULICE ONDRÁČKOVY

Autobusová linka 55 bude ukončena v zastávce Podolská (přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV.).

OD 1.3.2020

Z provozních důvodů (nemožnost otočení kloubového autobusu v zastávce Podolská) dojde k záměně
konečných zastávek na nočních linkách N97 a N99. Linka N97 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do
zastávky Podolská, linka N99 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do smyčky Líšeň, hřbitov.

55, N99, N92, 151

Regionální autobusová linka 151 pojede od 2. 3. 2020 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a
Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce
Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve
směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi
Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí,
kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné
trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v
zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.
Změny zastávek:
Náměstí Karla IV. – pro linku N99 směr Hlavní nádraží přeložena do ulice Šimáčkovy ke křižovatce s ulicí
Ondráčkovou, pro linku 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78
Macháčkova, Velatická – místo linky N99 obsluhovány linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Podolská – přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV., místo linky N99 obsluhována linkou N97, bez
obsluhy linkou 151
Mariánské údolí – obsluhována pouze končícími spoji linky 151, bez obsluhy linkami 55 a N99
Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká, Líšeň, hřbitov – místo linky N97 obsluhovány linkou N99
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon
Od neděle 1. března 2020 bude do trasy linky 303 v obou směrech zařazena nová zastávka Podkomorská.
Zastávka bude umístěna mezi zastávkami Rakovecká a Rakovec u křižovatky ulic Rakovecká a Podkomorská,
bude zařazena do tarifní zóny 101 a obsluhována v režimu na znamení.

NOVÁ ZASTÁVKA
PODKOMORSKÁ
NA LINCE 303
OD 1.3.2020
303
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