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CESTOVÁNÍ MEZI OKRESY
A DO ZAHRANIČÍ

AKTUÁLNÍ
INFORMACE

COVID-19: AKTUÁLNĚ

Provoz vlaků, autobusů a
městských doprav

při cestách mezi okresy nebo při cestě do zahraničí linkami IDS JMK se prosím předem
seznamte s aktuálně platnými opatřeními. Řidiči nemají povinnost kontrolovat platné
dokumenty a potvrzení.

Regionální autobusy IDS JMK jezdí
podle jízdních řádů platných pro
prázdniny - letní prázdniny (až na
výjimky). Vlaky jezdí podle běžných
jízdních řádů až na výjimky.

Vážení cestující,

Děkujeme Vám za spolupráci

Více na www.idsjmk.cz.

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.
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I nadále jsou mimo provoz noční
regionální autobusové spoje a linky 211
a 545.
Městská doprava v Brně jezdí podle
prázdninových JŘ. Mimo provoz školní
linky a vybrané spoje.
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Výluky od 20. 3. 2021

OMEZENÍ DOPRAVY KOLEM SEMILASSA

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA STRÁNSKOU SKÁLU
21. 3. 2021 (8:15 - 17:15)

OD 22. 3. 2021

10

30, 44, 53
Z důvodu rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy
bude od pondělí 22. března 2021 v několika etapách omezen provoz
linek MHD u zastávky Semilasso. Během první 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.
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Zastávka Semilasso bude pro tyto linky přeložena na začátek ulice
Božetěchovy.
Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 41, 42, 70 a 71 v ranních a
večerních hodinách bude realizována již v zastávce Královo Pole, nádraží!

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - VESELÍ NAD
MORAVOU
22. - 23. 3. 2021 (8:00 - 14:05)
S91
Ve dnech 22. a 23. 3. 2021 v době vždy od 8:00 do 14:05 hodin
budou vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad
Moravou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích
náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů
IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova „
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
ŠAKVICE - HUSTOPEČE

Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici
Bělohorské nebude v neděli 21. března 2021 od 8:15 do 17:15 možná
jízda tramvají na Stránskou skálu.
Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky Novolíšeňská.
Vynechá tak zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála smyčka. Na odklonové trase obslouží zastávky linky 8.
Náhradní doprava pro obsluhu lokality bývalého Zetoru bude zajištěna
polookružní autobusovou linkou x10 po trase a zastávkách Novolíšeňská
(zastávka trolejbusů směr centrum) – Zetor - smyčka – ZKL (zřízena v ulici
Trnkově) – Slévárna Heunisch (zřízena u brány do areálu slévárny) – Zetor
- silnice – Novolíšeňská.
Změny zastávek
Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka nebudou
obsluhovány. Náhradou je možné využít také zastávky Podstránská (na
mostě, obsluhována linkou 75) nebo Bělohorská (obsluhována linkami
8, 10, 55 a 75).
Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách.

VÝLUKA VNOROVY - ZARAZICE
22. -24. 3. 2021
910 A 911
Linky 910 a 911 pojedou v úseku mezi zastávkami Vnorovy, ObÚ /
resp. Vnorovy, lidový dům - Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova
obousměrně odklonem po místních komunikacích místí části Vnorovy a
Zarazice, zastávka „Vnorovy, přejezd“ bude přemístěna na ulici Znorovská
za křižovatkou s ulicí Dražky směr centrum Vnorov.
Změna zastávek:
Zastávka „Vnorovy, přejezd“ bude přemístěna na ulici Znorovská za
křižovatkou s ulicí Dražky směr centrum Vnorov.

PŘESUN ZASTÁVKY DUBŇANY, ROZC. K ŽEL. ST.

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.

29. 3. - 31. 5. 2021
Od pondělí 29. 3. do 31. 5. 2021 bude přesunuta zastávka DUBŇANY,
ROZC. K ŽEL. ST. Přesuny jsou do 100 metrů.

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
www.idsjmk.cz
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Výluky od 24. 3. 2021

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - HODONÍN
24. - 26. A 29. 3. 2021 (8:00 - 14:15)

25. - 29. 3. 2021

S91

S3
Od čtvrtka 25. 3. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 29. 3. 2021 do
17:00 hodin bude pokračovat výluka na lince S3 mezi Šakvicemi
a Hustopečemi. Z důvodu předpokládaného zpoždění za
jednokolejného provozu budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice –
Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Ve dnech 24., 25., 26. a 29. 3. 2021 v době vždy od 8:00 do 14:15
hodin budou vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín
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

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

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

VÝLUKA NA LINCE S81 ZNOJMO - ŠUMNÁ
30., 31.3. A 1.4. 2021
S81
Ve dnech 30., 31. 3. a 1. 4. 2021 v době vždy od 7:35 do 13:50
hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo – Šumná nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šumná – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná,
žel. st.“)
Olbramkostel – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů
IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Znojmo, žel. st.“)

www.idsjmk.cz

5 4317 4317
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Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy
zajištěna.

VÝLUKA NA LINCE S8 ZNOJMO - HRUŠOVANY N/J
29. 3. 2021
S8
V pondělí 29. 3. 2021 od 8:00 do 14:30 hodin bude probáhat výluka
na lince S8. Vlaky budou v úseku Hrušovany n.J.-Šanov – Znojmo
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve
než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK
„Znojmo, žel. st.“)
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel.
přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou
• Božice u Znojma - u odbočky k nádraží na zastávce autobusů IDS
JMK „Božice, žel. st.“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - před staniční budovou (na
zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“)

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Připravované výluky

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ MEZI BRNEM A KUŘIMÍ
2. - 3. 4. 2021

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
3. 4. 2021

S3

S3

Ve dnech 2. a 3. 4. 2021 v době vždy od 7:00 do 17:00 hodin z
důvodu nedostatečné kapacity trati nepojedou vybrané vlaky
linky S3 (jedná se o vlaky končící/začínající v Kuřimi) v úseku
Brno-Královo Pole – Kuřim:

V sobotu 3. 4. 2021 od 7:00 hod. do 19:20 hodin budou z důvodu
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

Odřeknuté vlaky linky S3:
4915, 4921, 4925, 4965, 4919, 4923, 4967, 4969, 4971, 4973, 4975
4918, 4922, 4926, 4928, 4962, 4964, 4966, 4970, 4920, 4972, 4974

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

Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE S8 - BŘECLAV - MIKULOV
6. - 25. 4. 2021

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

S8
Od 6. 4. 2021 od 9:20 hodin nepřetržitě do 25. 4. 2021 do 15:30
hodin budou vlaky na lince S8 mezi Břeclaví a Mikulovem
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Náhradní doprava pojede po dvou odlišných linkách:
Návazná linka na vlak v Mikulově
Linka A : Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice,
bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a
zpět
Návazná linka na spoje v Břeclavi
Linka B : Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice,
bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů v sobotu a neděli
zajištěna nákladním automobilem.
Změna 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.“

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

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

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

5

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

10

I N T E G R O VA N É N O V I N K Y

Tiskové chyby vyhrazeny

PROJEKT
YOUMOBIL

2021

Představujeme projekt Youmobile
KORDIS JMK se v dubnu 2019 zapojil do
projektu YOUMOBIL. Je zaměřený na
podporu mobility mladých lidí a nalézání
alternativního využití pro nepoužívané tratě a
drážní zařízení. I přes omezení kvůli epidemii
COVID-19 projekt úspěšně pokračuje dál.
Velmi dobře spolupracujeme s obcí Hevlín,
ve které probíhá revitalizace nádražní budovy
a její přestavba na muzeum. Součástí bude i
turistická atrakce ve formě šlapacích drezín
na přilehlé trati. Nedávno obec rozhodla o
pořízení tří šlapacích drezín. V rámci projektu
KORDIS podporuje obec Hevlín v jejích
aktivitách. Jedná se o oblast s turistickým
potenciálem – obcí prochází cyklostezka Brno
– Vídeň. Projíždí tudy velký počet turistů, kteří
by mohli muzeum navštívit a zkusit se projekt
na drezíně po historické trati.
Obec Hevlín je výborně dostupná i veřejnou
dopravou z Brna - projíždí tudy přímá linka
104 končící v sousedním Laa an der Thaya.
Na jarní období se v rámci projektu chystá
workshop pro mladé studenty. Jejich úkolem
bude vytvořit alternativní návrhy budoucího
vzhledu nádražní budovy a jejího okolí.

Boskovice
Blansko

Tišnov

Vyškov
Brno

Znojmo

Kyjov

Hevlín

Hodonín
Mikulov

Laa / Thay
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

6

