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kompletní obnovení provozu
linky 215 v adamově
Od 25. dubna 2020 se obnovuje provoz městské linky 215
v Adamově během sobot, nedělí a státních svátků.
O dalších úpravách provozu informujeme pravidelně na
www.idsjmk.cz a na našem facebooku.

Kde koupíte předplatní jízdenky
IDS JMK

Nezapomeňte
označit jízdenku

S předplatní jízdenkou IDS JMK
vždy cestujete nejlevněji

Označenou jízdenku prosím
vždy zkontrolujte

Předplatní jízdenky IDS JMK zakoupíte na předprodejních místech:
Vlaková nádraží - koupíte kompletní sortiment jízdenek včetně
úsekových a dvouúsekových.
Předprodeje DPMB - koupíte předplatní jízdenky mimo úsekových a
dvouúsekových a jednorázové jízdenky do 5 zón.
Předprodeje autobusových dopravců - koupíte měsíční jízdenky
úsekové, dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny.
Pobočky České pošty/Pošta Partner - koupíte měsíční jízdenky úsekové,
dvouúsekové a zónové na maximálně 4 zóny.

Jednorázové
jízdenky
zakoupené
v předprodeji na předprodejních místech
nebo v jízdenkových automatech je nutné
označit:
Vlak - jízdenku si označte na nástupišti - do
vlaku je nutné nastoupit již s označenou
jízdenkou! (jízdenku vkládejte k pravé
straně označovače)
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.

Děkujeme.

www.idsjmk.cz

https://www.idsjmk.cz
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Jízdenku si po označení prosím zkontrolujte.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Nepřetržitě od 25.4.2020 od 8:40 do 7.5.2020 do 14:40 hodin budou všechny vlaky linky R11 nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou z Brna hl.n. do Okříšek a zpět. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince R11
25.4.-7.5.2020

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží – v prostoru mezi výpravní budovou a viaduktem u ulice Křenová;
• Náměšť nad Oslavou – před staniční budovou

R11

V sobotu 25.4.2020 od 8:30 do cca 20:30 a v neděli 26.4.2020 od 8:30 do cca 20:30 pojede linka 273 obousměrně
mezi zastávkami Brněnec, Moravská Chrastová, pošta a Březová nad Svitavou, žel. st. po odklonové trase po
silnici I/43 do Březové nad Svitavou, náměstí a poté do cílové zastávky dle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince 273
25.-26.4.2020

Změna zastávek:
Brněnec, Moravská Chrastová, žel.st.; Brněnec, mlýn, Brněnec, mlýn-most a Březová nad Svitavou, Doubkovy
louky – zastávky od 8:30 do cca 20:00 bez obsluhy

273

V sobotu 25.4. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin budou vlaky linky S2/4713, 4012, 4717, 4744 v úseku Brno hl.n – BrnoChrlice – (Sokolnice-Telnice) nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S2
Brno - SokolniceTelnice

Autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A: Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice (přes Brněnské Ivanovice a Tuřany). Z Brna hl.n. odjíždí o 8 minut dříve a
jede k přípojným autobusovým linkám ve stanici Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí do Brna později.

25.4.2020

Linka B: Brno hl.n. - Brno-Chrlice. Z Brna hl.n. odjíždí o 8 minut dříve a jede k vlaku ve stanici Brno-Chrlice. V
opačném směru přijíždí do Brna později.

S2

POZOR: Na autobusy náhradní dopravy ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky.
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“
V neděli 26.4. 2020 od 8:00 do 19:00 hodin nelze obsloužit zastávku Brno–Černovice. Vlaky S6/4119 a 4121
náhradou zastaví v železniční zastávce Brno-Židenice podle výlukového jízdního řádu.

Železniční zastávka
Brno-Černovice bez
obsluhy
26.4.2020
S6

Výluka na lince S91
Veselí n/M - Velká nad
veličkou
27.-29.4.2020
S91

Ve dnech 27. až 29.4. 2020 vždy od 7:40 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Veselí nad Moravou –
Velká nad Veličkou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového
jízdního řádu.
Náhradní doprava pojede po odlišných linkách:
Linka A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu –
Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Linka B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce:
je možno využít autobusu linky B do Veselí nad Moravou a přestoupit na autobus linky A nebo použít autobusy
linky IDS JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou.
POZOR: Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce
IDS JMK „Velká nad Veličkou“ a nebudou tak obsluhovat zastávky „Velká nad Veličkou, žel. st.“ a „Velká nad
Veličkou, škola“.
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Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (linka A, B)
• Blatnice pod Svatým Antonínkem: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice pod Svatým Antonínkem,
křiž.“ (linka A, B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ (linka B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní úřad“ (linka A)
• Lipov: - na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, záv“ (linka B)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (linka B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad Veličkou“ (linka A)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží (linka A)
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Ve dnech 1. a 2. 5. 2020 vždy od 7:00 do 17:00 hodin budou odřeknuty následující vlaky na lince S3 v úseku
Brno-Královo Pole - Kuřim:
S3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928, 4972, 4974
S3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971, 4973, 4975

Odřeknutí vlaků mezi
Brnem a Kuřímí
1. a 2.5.2020

Ostatní vlaky linky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

S3

Výluka mezi
Kunovicemi a Starým
Městem
29. a 30.4.2020
S6, R56

Ve dnech 29. a 30. 4. 2020 vždy od 7:40 do 17:30 hodin budou vlaky linek R56, S6 v úseku Kunovice – St. Město u
Uh. Hradiště nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního
řádu.
Směr z Veselí n. M. do Uh. Hradiště/St. Města u UH:
Linka M - jede dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných stanicích a St. Městě.
Linka K – navazuje na přijíždějící spoje linek S6, R56 ve stanici Kunovice.
Směr ze St. Města u UH/Uh. Hradiště do Veselí n. M.:
Linka M - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě a přijíždí do Veselí n. M. opožděna.
Linka K - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici Kunovice.
Přeprava kol bude umožněna ve vybraných spojích linky R56 nákladním automobilem v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St. Město u Uh. Hradiště:
• Veselí nad Moravou (linka M) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
• Uherský Ostroh (linka M) – před výpravní budovou
• Ostrožská Nová Ves (linka M) – před výpravní budovou
• Kunovice zastávka (linka M) – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice škola“
• Kunovice (linka K) – před výpravní budovou na autobusové zastávce “Kunovice žel. st.“
• Uherské Hradiště (linky K, M) – před výpravní budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště (linky K, M) - před výpravní budovou
Z důvodu výměny výhybky bude v neděli 26. dubna 2020 od 7:30 do ukončení prací (předpoklad do 16:00) pro
tramvaje neprůjezdná ulice Joštova ve směru od křižovatky s ulicí Českou ke kostelu sv. Tomáše.

BRNO: Výluka v ulici
Joštova

Linka 3 ve směru na Starou osadu pojede odklonem ulicemi Husovou, Nádražní a přes náměstí Svobody.
Zastávku Česká tak obslouží nejprve na nástupišti 3 (zastávka linky 12 směr Hlavní nádraží) a po projetí odklonové
trasy na nástupišti 6 (před kostelem sv. Tomáše). Na odklonové trase obslouží navíc zastávky Šilingrovo náměstí,
Nové sady (2. kolej), Hlavní nádraží (nástupiště 8 v ústí ulice Masarykovy), Zelný trh a Náměstí Svobody. Ve
směru do Bystrce pojede po své trase beze změn.

26.4.2020
3, 4, 5, 6

Linka 4 ve směru do Obřan pojede odklonem ulicí Husovou. Vynechá tak zastávky Česká, Náměstí Svobody
a Zelný trh. Na odklonové trase zastaví na zastávkách Šilingrovo náměstí a Nové sady (2. kolej). Ve směru na
náměstí Míru pojede po své trase beze změn.
Linky 5 a 6 pojedou odklonem již v rámci výluky v ulici Pekařské.
Náhradní doprava nebude zavedena. V úsecích, které nejsou dotčeny výlukou, pojedou tramvaje v časech
dle platného jízdního řádu. Vzhledem ke změně oběhů vozidel dojde však na lince 3 ke změně garantovaných
časů odjezdů nízkopodlažních tramvají.
Z důvodu výměny kolejí bude od 7:00 v sobotu 25. dubna 2020 do ukončení prací (předpoklad do 17:00
v neděli 26. dubna 2020) vyloučen provoz tramvají v ulici Pekařské.

BRNO: Výluka v ulici
Pekařská

Linky 5 a 6 pojedou v úseku Poříčí – Česká obousměrným odklonem ulicemi Hybešova, Nádražní, Masarykova
a Rašínova. Vynechají tak zastávky Mendlovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny a Šilingrovo náměstí. Na
odklonové trase obslouží zastávky Václavská, Hybešova, Nové sady (1./2. kolej), Hlavní nádraží (nástupiště 7 a
8 v ulici Masarykově), Zelný trh a Náměstí Svobody. Zastávka Česká bude přeložena k nástupištím 5 a 6 (před
kostel sv. Tomáše).

25. - 26.4.2020
5, 6

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x6 v trase Poříčí – Mendlovo náměstí – Šilingrovo náměstí – Česká.
Zastávku Mendlovo náměstí obslouží autobusy ve směru na Českou na nástupišti 12 (zastávka linky š87 u
lékárny), ve směru na Poříčí na nástupišti 9 (zastávka linek 25, 26 a 44). Ostatní zastávky obslouží linka x6 v
pravidelných polohách zastávek tramvají.

3

