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COVID-19
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

NOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY
Vážení cestující,

Sledujte prosím aktuální vývoj
Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN
95 bez výdechového ventilu či obdobným prostředkem s filtrační účinností minimálně
94%. Předškolní děti nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti do 15 let musí mít alespoň
roušku.
S ohledem na vývoj epidemie se ruší vybrané kulturní akce a mění se tak i termíny
plánovaných změn v dopravě.
Sledujte prosím média a aktuální vývoj.

Děkujeme vám za spolupráci.

nové jízdní řády (PDF soubory) platné
od 12. prosince 2021 budeme postupně
uveřejňovat na webu www.idsjmk.cz.
Vyhledávač spojení - jízdní řády od 12.
prosince 2021
Vyhledávač spojení zobrazí spojení na
regionálních linkách IDS JMK od pátku
3. prosince 2021 od odpoledních hodin
(přibližně od 15:00).

respirátor

FFP2/3

www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Prozatím nebude obsahovat spojení na
městských linkách v Brně.

1

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

1
2
0
2
.
2
1
.
2
OD 1

VLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - ADAMOV - BLANSKO
235

využijte linku xS2B, pro cestu do Brna-Králova
Pole linku xS2K.

V Brně hl. n. budou autobusy xS2B
odjíždět z autobusového nádraží na
ul. Benešova. V Blansku budou odjíždět

ze zastávky před nádražím. Linka xS2K odjíždí
v Blansku z autobusového nádraží.

Pro cestu mezi Brnem a Adamovem

využijte v Brně od hlavního nádraží tramvaj 4
a přestupte na zastávce Obřanská - u školy na
autobus xS2A. Ve směru z Adamova do centra
Brna přestupujte na zastávce Proškovo
náměstí.

Blansko, Svitavská
(Blansko město)

S2

Blansko, žel. st.

R19

Blansko, aut.st.

(Blansko)

xS2K
233

platí podle své zónové a časové platnosti.
Jízdenky vydané pro zóny 100, 215, 225, 235
a případné další zóny směrem za Blansko lze
použít i v lince xS2B.

Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT
(OneTicket) lze využít pouze v barevných

linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách.
Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při
cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné
požádat na pokladně nebo u průvodčího
o vystavení náhradního tištěného jízdního
dokladu.

Omlouváme se za komplikace při
vašem cestování.

xS2B

xS2C

Tarifní zóna
Tariff zone

xS2C

226

Horka, točna
Horka

Adamov III, točna
Adamov III

Adamov, žel. st.

Kolonka

310

(Adamov)

215
xS2A

Pro cestu mezi Blanskem
a Brnem (zónou 100)
linkou xS2B je nutná
jízdenka na 4 zóny. Zóna
101 se nezapočítává.

Tarifní zóna
Tariff zone

101

Tišnov
Kuřim

233

S3

(Brno-Královo Pole)

Babice n/S

Babice nad
Svitavou

Bílovice n/S, náměstí

xS2K

Mendlovo nám.

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Ochoz u Brna

Tarifní zóna
Tariff zone

215

Bílovice n/S, hřbitov

Lesná, nádraží

S3

(Brno-Lesná)

6

xS2A

R9

E75

210

75

Proškovo náměstí

Pionýrská

xS2A
25

Konečného
náměstí
6
Česká

220

Bílovice n/S, Na Nivách

směr centrum

26

Kanice

Bílovice n/S, žel.st.

Štefánikova
čtvrť
25

Tarifní zóna
Tariff zone

210

Řícmanice

xS2B

Královo Pole, nádraží

Mendlovo
náměstí

225

Adamov, Obchodní dům

(Adamov zastávka)

Tarifní zóna
Tariff zone

Tarifní zóna
Tariff zone

Křtiny

157

Adamov, žel. zast.

R9

Jízdenky vydané v Tarifu IDS JMK

235

up

Slo

233

Blansko město

Vlaky dálkové dopravy Ex3 pojedou
i nadále přes Havlíčkův Brod.
Za vlaky S2 a rychlíky R19 bude
mezi Blanskem a Brnem zavedena
náhradní doprava znázorněná na
plánku. Pro cestu z Blanska do Brna hl. n.

Tarifní zóna
Tariff zone

Tarifní zóna
Tariff zone

Praha
Letovice

Vážení cestující,
od 12. 12. 2021 budou všechny
vlaky v úseku Brno - Blansko
nahrazeny náhradními autobusy.

Obřany

4

Maloměřický most

Obřanská - u školy
směr Adamov
S3

26

R9

5
5

Nám. 28.října
xS2B

Brno,Benešova
(nástupiště 7)

Hlavní nádraží
(Brno hl.n.)

Tomkovo
náměstí

4

Židenice, kasárna
25

(Brno-Židenice)

4
R9

R9

S3

26 Novolíšeňská

Stará osada

Židenice, nádraží

75
E75

210
E75

S3

Slatina, nádraží

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Areál Slatina

Legenda

Aktuální informace
o výluce naleznete na
www.idsjmk.cz/vvv

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Náhradní tramvajová doprava

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Prodloužené trasy autobusových linek

Náhradní autobusová doprava linka xS2C

Vybrané trasy dalších linek

Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Přestupní uzly

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Národní dopravce

eshop.idsjmk.cz
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Vážení cestující,
z důvodu zásadní opravy tunelů, železniční tratě i některých železničních stanic nepojedou od neděle 12. prosince 2021 až do poloviny prosince
2022 žádné vlaky mezi Blanskem a Brnem. Přinášíme informace, jak bude zajištěna náhradní doprava.
Pro vyhledání spojení doporučujeme využívat internetový vyhledávač www.idsjmk.cz.

Doprava mezi Brnem a Blanskem

Doprava mezi Blanskem a Adamovem

Doprava mezi Blanskem a Brnem bude zajištěna třemi autobusovými
linkami xS2B xS2K 233 .
Linka xS2B - B jako Blansko
Vyjede z Brna hl. n. (ze starého bus nádraží na Benešově ulici,
nástupiště 6). Dále zastaví na autobusové zastávce linky 67 v Brně
na Náměstí 28. října. Odtud pojede bez zastávky do Blanska na
autobusové nádraží (jen výstup). Obvykle jeden z autobusů pojede
v Blansku až po zastávku Blansko, Svitavská.
• Na Hlavním nádraží bude linka odjíždět ze starého autobusového
nádraží na ulici Benešově - nástupiště 6!
• Na Náměstí 28. října bude linka odjíždět ze zastávek autobusů 67.
Ve směru do Blanska slouží zastávka jen pro nástup a ve směru na
Hlavní nádraží jen pro výstup.
• Zastávka v Blansku ve směru do Brna je u vchodu do nádražní
budovy. Pokračuje-li ve směru z Brna autobus do zastávky Blansko,
Svitavská, je v Blansku na aut.st. povolen pouze výstup.
• Zastávka Blansko, Svitavská nahrazuje vlaky ze zastávky Blansko
město a je umístěna na stejnojmenné zastávce autobusů.
Linka xS2K - K jako Královo Pole
Pojede z Brna od žel. stanice Brno-Královo Pole bez zastavení do
Blanska na vlakové nádraží.
• V Králově Poli odjíždí ze zastávky linky 43 před železniční stanicí.
• Nástup v Blansku ve směru do Kr. Pole je na autobusovém nádraží,
stanoviště 14. Výstup je tamtéž.
Prodloužená regionální linka 233
Vybrané spoje této linky pojedou z Blanska pokračovat bez zastavení
až k žel. stanici Brno-Královo Pole.
• V Králově Poli odjíždí ze zastávky linky 43 před železniční stanicí.
• Nástup v Blansku ve směru do Kr. Pole i ve směru do Benešova je
na autobusovém nádraží na nástupišti 12.

Doprava mezi Letovickem, Boskovickem a Brnem
Bude zajištěna vlakovými linkami S2 a R19 ukončenými v Blansku.
Odtud bude zajištěna náhradní doprava autobusy do Brna.
Nedoporučujeme využívat autobusovou linku 301 Brno, Královo Pole –
Olešnice. Nebude posilována.

www.idsjmk.cz
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Bude zajištěna autobusovou linkou xS2C . Odjíždět bude v Blansku
ze zastávky naproti vchodu do vlakového nádraží (od bývalého
informačního centra). Dále pojede bez zastavení. V Adamově zastaví
na zastávce autobusů Adamov, žel. zast. a ukončena bude na
zastávce autobusů Adamov, žel.st.

Doprava mezi Adamovem a Brnem
Z Adamova do Brna pojede linka xS2A - A jako Adamov.
Vyjíždět bude ze zastávky autobusů Adamov, obchodní dům, dále
zastaví jen na zastávkách Adamov, žel. zast. – Adamov, žel.st. – Babice
nad Svitavou (u mostu k penzionu) – Bílovice nad Svitavou, náměstí
(nebude zajíždět k nádraží) – Obřanská - u školy (přestup z tramvaje
4 směr Adamov) – Proškovo náměstí (přestup na tramvaj 4 směr
centrum Brna) – Tomkovo náměstí (zastávky trolejbusů, přestup
směr Královo Pole, Veveří a Židenice, Vinohrady) – Štefánikova čtvrť
(přestup na tramvaje 5 směr nám. 28. října a Česká) – Lesná, nádraží
(přestup na vlaky směr Kuřim, Tišnov).
Pozn. Ve vybraných víkendech budou probíhat opravy mostů na
komunikaci mezi Adamovem a Bílovicemi. V této době bude zajištěno
spojení Adamova s Brnem odchylným způsobem přes Útěchov. Podrobné
informace budou zveřejněny před těmito změnami.
.

Doprava mezi Bílovicemi n/S a Brnem

E75 210
Doprava bude zajištěna 4 autobusovými linkami: 75
xS2A . Linka xS2A zastaví jen na zastávce Bílovice nad Svit, náměstí.
Linky 75 , E75 a 210 zastaví v Bílovicích na všech zastávkách na
trase.
• Linka 75 pojede po stávající trase.
• Linka E75 zastaví na všech zastávkách v Bílovicích, dále zastaví
na zastávkách Obřany, sídliště – Proškovo náměstí (přestup na
tramvaj 4 směr centrum) – Židenice, kasárna – Židenice, nádraží a
odtud dále po pravidelné trase.
• Linka 210 bude ve směru od Babic prodloužena k židenickému
nádraží. V Bílovicích zastaví na všech zastávkách (mimo nádraží),
dále zastaví Proškovo náměstí (přestup na tramvaj 4 směr centrum)
– Židenice, kasárna – Stará osada a Židenice, nádraží.
Doporučujeme přednostně využívat linky 75 a E75, které jsou určeny
pro obyvatele Bílovic nad Svitavou.

Doprava do Řícmanic, Kanic a Babic

Bude zajištěna prodlouženou linkou 210 ve výše popsané trase.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Informace k jízdenkám
Tarifní pravidla pro jízdenky IDS JMK

1

Jízdní doklady IDS JMK platí dle skutečně projetých zón – dle
jejich zónové a časové platnosti. Pro cestu Brno (zóna 100) –
Blansko linkou xS2B stačí jízdenka na 4 zóny. Pro cestu Brno (zóna
101) – Blansko je potřeba rovněž jízdenka na 4 zóny.

2

Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 100, 101, 215, 225, 235 (+
případné další zóny na sever od Blanska) může využít i linky
xS2B, xS2K v celé trase a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.

3

Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 101, 310, 226, 235 (+
případné další zóny na sever od Blanska) může využít linky
xS2K a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.

4

Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 215, 225, 235 (+
případné další zóny na sever od Blanska) může využít linku
xS2B, nikoli však xS2K a 233.

5

Slevy pro seniory nad 65 let, pro mládež 15 až 18 let a pro
studenty do 26 let (jízdenky Zlevněné A) platí v regionálních
autobusech i v autobusech náhradní dopravy. Dále lze tyto jízdenky
použít v tramvaji 4 v trase Obřany – Hlavní nádraží a pro cestu
linkami 75 a E75 začínající nebo končící mimo město Brno.
Doporučení: Cestujícím z Blanska a oblastí na sever od Blanska, kteří jedou
do centra Brna (zóna 100) doporučujeme předplatní jízdenku na zóny 100,
215, 225, 235 + případné další zóny - jedou linkou xS2B až do zóny 100.
Doporučení: Cestujícím z Blanska a oblastí na sever od Blanska, kteří jedou
jen do Kr. Pole (zóny 101) a chtějí přestoupit na linky městské dopravy,
doporučujeme předplatní jízdenku na zóny 101, 310, 226, 235 + případné
další zóny. Nelze jezdit přes Adamov, ale to se ani časově nevyplatí.

Tarifní pravidla pro jiné tarify

1

Jízdní doklady tarifu Českých drah a státního tarifu SJT OneTicket lze použít výhradně v těchto trasách a linkách:

a. Blansko – Brno - Kr. Pole (linky xS2B, xS2K, 233)
b. Blansko – Brno hl. n. (linka xS2B)
c. Blansko – Adamov (linka xS2C)
d. Adamov – Bílovice n/S – Brno, Židenice (linky xS2A, 210, 75, E75)
e. Adamov – Bílovice n/S – Brno hl. n. (linky xS2A, 210, 75, E75, 4)

2

Cestující s elektronickým jízdním dokladem (např. z aplikace
Můj vlak, vytištěný z e-shopu Českých drah nebo One Ticket)
mohou tyto doklady využít v linkách xS2B a xS2K. Pro cestu
ostatními linkami jsou povinni si vyřídit u průvodčího nebo na
pokladně zvláštní kupón jako doklad o platnosti jízdního dokladu.

3

Pro jízdu do / ze zastávky Brno, nám. 28. října musí mít cestující
vydán jízdní doklad pro cestu do / ze stanice Brno hl. n.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317
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4

Cestující s jízdním dokladem s výchozí zastávkou v Blansku
nebo další zastávce ležící dále od Blanska směrem k Praze s
cílovou zastávkou Brno – Židenice nesmí v Blansku nastoupit do
linky xS2B. Má povoleno nastoupit pouze do linky xS2K nebo xS2C.
V Kr. Poli přestoupí ve směru do Židenic na S3. Obdobně cestující s
jízdním dokladem z Brna-Židenic do Blanska a dalších obcí směrem
k Praze nesmí cestovat linkou xS2B.

5

Z výše uvedeného vyplývá, že v lince xS2B a v jakémkoli vlaku
mezi Brno hl. n. a Brno-Židenice má neplatný jízdní doklad
takový cestující, který má na dokladu cílovou nebo výchozí stanici
Brno-Židenice a výchozí, resp. cílovou zastávku v Blansku nebo obci
ležící dále od Blanska směrem k Praze.

Pravidla pro nástup

1

Hlavní nádraží – nástupiště na Benešově ulici se považuje za
neobsazenou stanici – neúčtuje se manipulační přirážka.

2

Nám. 28. října – řidič jízdenky neprodává, cestující je povinen
mít jízdní doklad pořízený předem. U tarifu TR10 a SJT OneTicket musí mít cestující jízdní doklad zakoupený z / do Brno,
hl.n. Zastávka je jen pro výstup (směr Hlavní nádraží) nebo nástup
(směr Blansko).

3

Královo Pole – považuje se za obsazenou stanici po dobu
provozu pokladen, cestující platí manipulační přirážku.

4

Blansko, železniční stanice – ve směru Blansko, Svitavská jen
výstup, považuje se za obsazenou stanici po dobu provozu
pokladen, cestující platí manipulační přirážku.

5

Blansko, Svitavská - považuje se za obsazenou stanici po dobu
provozu pokladen na zastávce Blansko-město, při nástupu do
autobusu musí mít cestující platnou jízdenku.

6

Ostatní zastávky – jízdní doklady prodává řidič (pouze jízdní
doklady IDS JMK).

Pro cestu linkou xS2B mezi Blanskem a
Brnem (zónou 100) postačuje jízdenka na
4 zóny. Zóna 101 se nezapočítává.
Při cestě ze zóny 100 do Králova Pole a
odtud linkami xS2K nebo 233 do Blanska
je povinná jízdenka na 5 zón.
www.fb.com/idsjmk.cz
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Aktuální změny

VÝLUKA NA LINCE S2 KŘENOVICE - SOKOLNICETELNICE
6. - 9. 12. 2021

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA STRÁNSKOU SKÁLU
4. - 5. 12. 2021
10

S2
Vlaky linky S2 budou v úseku Křenovice hor. n. – Sokolnice-Telnice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS2.
Autobusy obslouží Zbýšov a Křenovice v opačném pořadí dle
výlukového jízdního řádu kvůli uzavírce silnice Zbýšov – Šaratice.
Termíny výluky:
6.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
7.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
8.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
9.12. 2021 od 8:15 do 14:15 hod.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů
IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“
Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd
u Brna, Revoluční“
Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK
„Hostěrádky-Rešov“
Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Křenovice, hor. žel. st.“

Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici
Bělohorské nebude v sobotu 4. prosince 2021 a v neděli 5.
prosince 2021 vždy 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).

PŘESUN ZASTÁVKY NA LINCE 302
4. 12. 2021
302

VÝLUKA NA LINKÁCH R8 A R12

Linka 302 pojede obousměrným odklonem ul. K Lesu a obslouží tak
zastávku Brno, U památníku v přesunuté poloze před křižovatkou ul.
Ondrova × U památníku × K Lesu.

13 - 16. 12. 2021
R8, R12
Ve dnech 13. až 16. 12. 2021 v době vždy od 7:50 do 14:05 hodin
bude probíhat výluka linkách R8 a R12.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Kojetín) – Vyškov na Mor.
– Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole nahrazeny autobusy náhradní dopravy
jedoucí jako linka xR8 dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Brno, U památníku (v obou směrech) - přesunuta před křižovatku
ul. Ondrova × U památníku × K Lesu (přibližně 100 metrů ve
směru Bystrc).

Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Vyškov - Brno hl.n.
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí jako linka xR12
dle výlukového jízdního řádu.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS
JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 výstup směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS
JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

www.idsjmk.cz
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info@kordis-jmk.cz
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Milý Ježíšku,
máme pro tebe zajímavý nápad na dárek Cykloturistickou mapu IDS JMK.

Výhodná cena

99 Kč za

Koupíš je na Kontatních centrech IDS JMK
v Brně, Boskovicích, Vyškově, Břeclavi
nebo na eshopu IDS JMK.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

TIP PRO JEŽÍŠKA
NA LETOŠNÍ VÁNOCE

komplet
všech tří map

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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TIP NA VÁNOCE
TRADIČNÍ VÝSTAVA
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Tradiční brněnská výstava

Betlémy
4. 12. 2021 - 16. 1. 2022
Letohrádek Mitrovských
Otevřeno čtvrtek až neděle 10 – 16 hod. (v ostatních dnech pouze pro skupiny od 15 (20) osob – na objednání),
otevřeno také 24. 12.: 10 – 13 hod., 26. 12.: 13 – 16 hod., 29. – 30. 12.: 10 – 16 hod. (25. 12., 31. 12., 1. 1. zavřeno).
Změna otevírací doby vyhrazena (sledujte web a Fb letohrádku).
Tradiční výstava betlémů představí historické i soudobé exponáty od nás i ze zahraničí, vč. nejoblíbenějších
českých betlémů a kuriozit. Výjimečným exponátem je rozsáhlý ručně malovaný papírový betlém z roku 1933
od Jana Václavů. Exotické betlémy pochází z Afriky a jižní či střední Ameriky. Exkluzivně vystavíme sbírku
historických voskových Jezulátek.
Součástí expozice je tzv. celoroční betlém = největší dioráma v ČR na téma život Ježíše Krista se 105 figurami.
Za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Vstupné: dospělí 110 Kč, senioři a studenti VŠ + SŠ 80 Kč, děti ZŠ 70 Kč, děti MŠ 30 Kč. Sleva 20%: ZTP nebo ZTP/P
(platí obě osoby) a IDS JMK (min. 3 zóny; nejlépe jízdenky a tištěné kupóny – ke kontrole). NELZE PLATIT KARTOU!
Dodržujeme respirátory a rozestupy – potvrzení o bezinfekčnosti u individuálních prohlídek není potřeba!

Více na https://www.letohradekbrno.cz.
www.idsjmk.cz
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info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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