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S3
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Kontaktní centra IDS JMK
Rádi vám poradíme ve všech Kontatních centrech IDS JMK.
Doporučujeme navštívit kontatní centrum na hlavním vlakovém
nádraží v Brně (umístěno v podchodu). Další kontaktní centra IDS
JMK - Boskovice, Vyškov, Břeclav, Znojmo.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break 12:30 - 13:00

Podrobné informace jsou uvedeny v textu na druhé straně letáku.

210
E75
Areál Slatina

XXXX XX
X XXXX
XXXX

IDS JMK

26 Novolíšeňská

Stará osada

(Brno-Židenice)

Bílovice nad Svitavou - po dobu výluky pokladna uzavřena.

Plánek obsahuje pouze vybrané linky IDS JMK.

Elektronické
předplatní jízdenky
eshop.idsjmk.cz

Obřanská - u školy

5

Brno-Královo Pole - rozšířena pracovní doba na přepážkách.

215

Obřany

4

Blansko - rozšířena pracovní doba na přepážkách.

75

směr centrum

26

Ochoz u Brna

Proškovo náměstí

www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal

Informační leták Výluka Brno - Adamov - Blansko
Vydal KORDIS JMK, a.s. v roce 2021.
Informace jsou platné ke dni tisku, výtisk zdarma.
Aktuální znění na webu www.idsjmk.cz/www
Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

Bílovice n/S, hřbitov

Štefánikova
čtvrť
25

Kanice

Tarifní zóna
Bílovice n/S, náměstí Tariff zone

xS2B

www.instagram.com/idsjmk.cz

mapa.idsjmk.cz - aktuální poloha vozidel

S jízdenkami IDS JMK lze cestovat dle zónové a časové platnosti
libovolně všemi zaintegrovoanými linkami.

Bílovice n/S, Na Nivách

(Brno-Královo Pole)

Mendlovo
náměstí

210

Bílovice n/S, žel.st.

Královo Pole, nádraží

www.idsjmk.cz/poseidon - oficiální mobilní aplikace

Jízdenky tarifu ČD a SJT (OneTicket) lze využít výhradně v barevných
linkách. V šedých linkách neplatí!

220

Blansko město - prodej zajištěn po celou dobu výluky, proto
zastávka Blansko, Svitavská se považuje za obsazenou stanici.

Otevírací doba KC Brno - pod schody z haly HLN

Tarifní zóna
Tariff zone
Babice n/S
Řícmanice

xS2K

R9

www.fb.com/idsjmk.cz

Babice nad
Svitavou

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

Přestupní uzly

Jízdenky IDS JMK lze využít ve všech linkách dle jejich zónové a
časové platnosti.

(Adamov)

215

Tišnov
Kuřim

využít výhradně v barevných linkách.
V šedých linkách neplatí!

Poznámky

Adamov, žel. st.

Kolonka

eshop.idsjmk.cz - oficiální e-shop IDS JMK
24

Horka, točna
Horka

Adamov III, točna
Adamov III

101

Náhradní autobusová doprava linka xS2C

225

Adamov, Obchodní dům

(Adamov zastávka)

310

Tarifní zóna
Tariff zone

Křtiny

157

Adamov, žel. zast.

Tarifní zóna
Tariff zone

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Vybrané trasy dalších linek

Tarifní zóna
Tariff zone

Tarifní zóna
Tariff zone

Aktuální informace o výluce se dozvíte na vlakových nádražích
v Jihomoravském kraji dle jejich otevírací doby.

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Jízdenkytrasy
tarifu
ČD a SJT (OneTicket)
lze
Prodloužené
autobusových
linek

xS2K
233

Vlaková nádraží

Legenda

Jízdenky IDS JMK lze využít ve všech
linkách
dle jejich
zónové
a časové
Náhradní
autobusová
doprava
linka xS2K
platnosti.
Náhradní
tramvajová doprava

(Blansko město)

S2

Blansko, žel. st.

Tarifní zóna
Tariff zone

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE

Slatina, nádraží

Tarifní zóna
Tariff zone

100

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

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

Kontaktní centrum IDS JMK Brno
Těšíme se na na vaši návštěvu

VELKÁ VLAKOVÁ
VÝLUKA

BRNO

BLANSKO

OD 12. 12. 2021
S2

R19

ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Doprava mezi Brnem a Blanskem

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 internetové
vyhledávače - www.idsjmk.cz.
Hlavní změny na linkách IDS JMK - podrobný popis dále v letáku:

Přehled linek náhradní dopravy
Linka Trasa

xS2A

Adamov, obch. dům - Adamov, žel. zast. - Adamov - Babice
nad Svitavou - Bílovice n/S, náměstí - Brno, Proškovo nám.
- Brno, Tomkovo nám. - Brno, Štefánikova čtvrt - Brno,
Lesná, nádraží

xS2B

Blansko, Svitavská - Blansko - Brno, náměstí 28. října Brno, Hlavní nádraží

xS2C

Blansko - Adamov, žel. zast. - Adamov, žel. st.

xS2K

Blansko - Brno, Královo Pole nádraží

233

(....) - Blansko, Svitavská - Blansko - Brno, Královo Pole
nádraží

210

(....) - Bílovice n/S - Brno, Proškovo nám - Brno, Stará osada
- Brno, Židenice, nádraží

75

Bílovice n/S - Brno, Proškovo nám. - Stará osada - Brno,
Slatina, nádraží

E75

Bílovice n/S - Brno, Proškovo nám. - Stará osada - Brno,
Areál Slatina

4

Hlavní nádraží - Tomkovo nám. - Proškovo nám. Obřanská - u školy - Obřany

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

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

Národní dopravce

PLATNOST JÍZDENEK, PŘEPRAVA KOL A A DALŠÍ PRAVIDLA

PODROBNÝ PŘEHLED ZMĚN NA VLAKOVÝCH LINKÁCH

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.

Doprava mezi Blanskem a Adamovem
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.

Tarifní pravidla pro jízdenky IDS JMK
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.

1

Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 100, 101, 215, 225, 235
2 (+ případné další zóny na sever od Blanska) může využít i linky
xS2B, xS2K v celé trase a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.
Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 101, 310, 226, 235 (+
3 případné další zóny na sever od Blanska) může využít linky
xS2K a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.
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.

4

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.

5

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)
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.

2

• Odjezdy linek xS2B a xS2K někdy i xS2A budou obvykle zajištěny více autobusy. Prosím využívejte všechny rovnoměrně.
• Při cestě z Blanska do Brna – zóny 101 využívejte přednostně linku xS2K a v Králově Poli přestupte na tramvaje či autobusy.
• Při cestě z Blanska do Brna na Lesnou nebo do Židenic použijte z Králova Pole vlaky S3 případně okružní autobusy 44/84.
• Při cestě z Adamova nebo Bílovic a okolí do oblasti Králova Pole nebo oblasti Veveří využívejte možnosti přestupů na trolejbusové linky 25 a 26 a na autobusové linky 44, 84 na Tomkově náměstí. Nemusíte jezdit přes hlavní nádraží.

3

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

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.

4

Z výše uvedeného vyplývá, že v lince xS2B a v jakémkoli vlaku
5 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

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).

2

3

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

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

4

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

5
6

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

prodej jízdních dokladů ve stanicích
Blansko město - prodej zajištěn po celou dobu výluky, proto
zastávka Blansko, Svitavská se považuje za obsazenou stanici.
Blansko - rozšířena pracovní doba na přepážkách.
Brno-Královo Pole - rozšířena pracovní doba na přepážkách.
Bílovice nad Svitavou - nebude prodej po dobu výluky zajišťován.

Přeprava kočárků, kol, koloběžek
Ve všech spojích je povolena přeprava kočárků (v každém
autobusu aspoň 2) a dalších zavazadel včetně běžných či elektrických
koloběžek.
Přeprava kol je povolena ve spojích, které jsou vyznačeny
v jízdním řádu.
Na lince xS2A (Brno – Adamov) je přeprava kol povolena uvnitř
autobusu (jedná se o kloubové autobusy). Na lince xS2B budou kola
přepravena ve speciálním přívěsu či vozidle.

Jak platí předplatní jízdenky
Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 100, 101, 215, 225, 235
(+ případné další zóny na sever od Blanska) může využít linky
xS2C, xS2A, 75, E75, 210 v předplacených zónách a navíc linky
xS2B, xS2K v celé trase a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.

1

Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 101, 310, 226, 235 (+
případné další zóny na sever od Blanska) může využít jen linky
xS2K a 233 v trase Kr. Pole - Blansko. Nemůže jezdit přes Adamov,
ani se to časově nevyplatí. Pro cestu do centra Brna (zóny 100) si musí
dokoupit jízdenku doplatkovou pro 1 zónu.

2

Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 100, 215, 225, 235 (+
případné další zóny na sever od Blanska) může využít linky
xS2A, xS2B, xS2C. Nemůže využít linku xS2K ani 233.

3

MOBILNÍ APLIKACE IDS JMK POSEIDON
... všechny jízdenky IDS JMK pro
regionální linky i městské dopravy ...
Stahujte zdarma do svého telefonu

