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ZMĚNY PROVOZU IDS JMK
OD PONDĚLÍ 23.3.2020
Vážení cestující,
od pondělí 23.3.2020 budou na všech regionálních linkách IDS JMK
včetně vlaků platit letní prázdninové jízdní řády.
Nepojedou sezónní spoje a na vybraných linkách bude platit zvláštní
jízdní řád.
POZOR: Aktuální jízdní řády nebudou na zastávkách vylepeny,
protože na základě aktuálního vývoje situace může docházet
k dalším změnám.
Doporučujeme tedy pro vyhledání spojení používat vyhledavače
spojení, který obsahuje aktuální a správná data.
K dalším změnám jízdních řádů dojde od noci z 27.3. na 28.3.2020,
kdy budou zrušeny veškeré regionální noční spoje (vlakové i
autobusové) - neplatí však pro linky N89 až N99, které budou vedeny
do regionu beze změny.

OMEZENÍ PROVOZU
PŘEDPRODEJNÍCH MÍST
Z důvodu nízkého zájmu cestujících a
ochrany zaměstnanců před nákazou
koronavirem se někteří provozovatelé
rozhodli uzavřít informační a prodejní
kanceláře.
Aktuálně máme informace o uzavření
většiny informačních kanceláří.
Otevřeno prozatím je v omezeném režimu
v Blansku, Vyškově, Bučovicích, Slavkově a
Boskovicích.

ZRUŠENO
Tiskové chyby vyhrazeny

https://koronavirus.jmk.cz
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www.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

DESATERO CESTOVÁNÍ
BĚHEM CELOSTÁTNÍ KARANTÉNY

Jihomoravský kraj v souvislosti se snahou maximalizovat
ochranu řidičů i cestujících proti možné nákaze koronavirem
rozhodl o preventivních opatřeních v regionálních i městských
autobusech IDS JMK.
01. Přepravují se výhradně cestující vybavení ochranou úst a nosu. Funkci

ochrany může plnit nejen rouška, ale i šátek, šála nebo jiná alternativa.

02. Zakazuje se nástup i výstup prvními dveřmi autobusů. Využijte druhé

a další dveře.

03. Nevstupujte do vyhrazeného prostoru v okolí řidiče.
04. Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.
05. Pokud je vozidlo vybaveno označovačem jízdenek u druhých či dalších

dveří, je cestující povinen si v nich jízdenku z předprodeje označit.

06. Ruší se režim zastávek na znamení. Na každé obsluhované zastávce

IDS JMK vozidlo zastaví a pokud je to technicky možné, otevřou se
dveře dálkově.

07. K cestování používejte předplatní jízdenky a elektronické jízdenky

z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze v nutnosti je kupujte na
pokladně.

08. Choďte na veřejnost co nejméně.
09. Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste roušku nebo jinou ochranu

úst, nosu a očí a jeďte veřejnou dopravou jen v případě nouze.

10. Prosím buďte ohleduplní - kýchejte nebo kašlete do čistého a

nového kapesníku. Desinﬁkujte si ruce, myjte si je mýdlem a vodou.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Od 27. 3. 2020 nepřetržitě do 29. 4. 2020 bude probíhat výluka na linkách R8 a S71.

VÝLUKA NA LINCE R8 +
S71

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno-Kr. Pole – Brno hl. n. – Vyškov - Kojetín nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

27.3.-29.4.2020

Vlak 4076 a vlak 4074 linky S71 bude 2´, respektive 3´ na odjezdu uspíšen.

R8, S71

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín (mimo IDS JMK) - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před staniční budovou u viaduktu Křenová;
- směr do Brna: na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy
Od 23. do 26.3.2020 budou vybrané vlaky linek R8, R12 nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA NA LINKÁCH R8
A R12

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Vyškov - Kojetín nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.

23.-26.3.2020
R8, R12

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA BRNO
- IVANČICE
23. A 25.3.2020

Ve dnech 23. a 25.3.2020 od 8:15 do 14:05 hodin bude probíhat výluka v úseku Brno - Střelice – Moravské
Bránice – Ivančice.
Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede
podle výlukového jízdního řádu.
Změny na lince R11:Vlaky 666 a 664 linky R11 odjíždí z Brna hlavního nádraží v 9:35, resp. 11:35, tj. o 6´ dříve.
Vlaky 653 a 661 linky R11 přijíždí do Brna hlavního nádraží v 10:22, resp. v 12:22, tj. o 8´ později.

S4, S41, R11

Podrobnější přehled výluky na lince S41
Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční stanici Moravské Bránice do železniční
stanice Ivančice.
Linka B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze směru Brno – Zastávka u Brna,
přes Radostice a Silůvky do železniční stanice Moravské Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Bohutice
na autobusy NAD směr Ivančice.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty. Cestující využijí vlaků linky S4 Brno hl.n. - Zastávka
u Brna.
Tyto vlaky zastavují na zastávce Troubsko/Střelice dolní. (4806, 4808, 4810, 4812, 4814, 4816).
Autobusy ve směru Ivančice - Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes Silůvky
přímo k železniční stanici Brno hl.n.
Linka B – pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice k železniční stanici Střelice,
kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna - Brno hl. n.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy uvedeny na www.idsjmk.cz
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Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty. Využijte vlaků linky S4 Zastávka u Brna - Brno hl.n..
Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní/Troubsko. (4819, 4821, 4823, 4825, 4827, 4829).
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Z důvodu opravy mostu a rekonstukce silnice bude od 23.3.2020 do 30.9.2020 omezna doprava v úseku
Kyjov, Svatoborská – Svatobořice-Mistřín.

VÝLUKA KYJOV SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

Přehled změn na autobusových linkách IDS JMK v oblasti:

23.3.-30.9.2020
159, 642, 662, 663, 666, 933

Autobusová linka 159 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 1, 12, 15, 27 jsou posunuty o 3 minuty dříve
a spoj 16 je posunut o 3 minuty dříve v úseku Dubňany, kostel – Dubňany, obch.dům.
Autobusová linka 642 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 5, 65, 123, 205 jsou posunuty o 3 minuty
dříve a spoje 71, 121 jsou posunuty o 3 minuty dříve v úseku Ždánice – Kyjov a spoje 4, 124 jsou posunuty o 2
minuty dříve.
Autobusová linka 662 pojede dle výlukového jízdního řádu. V době výluky všechny spoje obousměrně mezi
zastávkami Kyjov, nem. křiž. a Svatobořice-Mistřín, textilka pojedou odklonem v Kyjově po ulici Strážovské a
po místní silnici viz mapa odklonu.
Pozor dne 23. 3. 2020 linka jezdí ještě po standardní trase po ulici Svatoborské.
Spoje z Kyjova vyjíždí o 3 minuty dříve. Spoj 83 odjíždí ze zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín v čase 18:52.
Spoje 2, 52, 54 jsou posunuty o 3 minuty dříve v úseku Čejč, žel.st. – Svatobořice-Mistřín, textilka a do Kyjov
přijíždí v pravidelném čase.
Zbylé spoje přijíždí do Kyjova o 3 minuty později. Speciálně spoj 60 odjíždí z Hovorany, zdrav.stř. až SvatobořiceMistřín, textilka o 1 minutu dříve a spoj 68 odjíždí z Svatobořice-Mistřín, žel.st. až Svatobořice-Mistřín, textilka
o 2 minuty dříve.
Spoj 208 pokračuje v Kyjově k žel.st. po lince 666. Ruší se u spoje 208 přestup na vlak R56 (směr Brno) v
zastávce Kyjov, aut.st., cestující musí přestoupit na vlak R56 až v Kyjově, žel.st.
Autobusová linka 663 pojede dle výlukového jízdního řádu. V době výluky všechny spoje obousměrně mezi
zastávkami Kyjov, nem. křiž. a Svatobořice-Mistřín, textilka pojedou odklonem v Kyjově po ulici Strážovské a
po místní silnici.
Pozor dne 23. 3. 2020 linka jezdí ještě po standardní trase po ulici Svatoborské.
Spoje (mimo spojů 88, 184) z Kyjova vyjíždí o 3 minuty dříve. Spoje 88, 184 z důvodu zachování vazby od vlaků
jedou z Kyjova v pravidelném čase a jsou opožděny o 3 minuty v úseku Svatobořice-Mistřín – Hodonín. Spoje
jedoucí do Kyjova (mimo spojů
81, 131, 185, 455) jsou v úseku Hodonín – Svatobořice-Mistřín posunuty o 3 minuty dříve. Spoje 131, 185, 455 z
důvodu zachování vazby od vlaků jedou z Hodonína v pravidelném čase a jsou opožděny o 3 minuty až v
Kyjově. Spoj 81 je posunut z Hodonína o 1 minutu dříve a v Kyjově bude opožděn o 2 minuty.
Autobusová linka 666 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoje 2, 4, 8, 10, 20, 24, 40, 291 jsou posunuty o 3
minuty dříve a spoje 14, 16 jsou posunuty o 1 minutu dříve a spoj 28 posunut o 2 minuty dříve a spoj 38 posunut
o 4 minuty dříve a spoj 292 je posunut o 3 minuty později. Je zrušena přestupní vazba ze spoje 292 na vlak R56
(směr Brno) v Kyjově, žel.st. Je vytvořen nový spoj 294, který navazuje na vlak R56 (směr Brno) v Kyjově, žel.st.
Autobusová linka 933 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 31 je posunut o 3 minuty dříve.
Od 23. 3. 2020 nepřetržitě do 27. 3. 2020 vlaky linky S3 / 4601, 4604, 4635, 4606, 4645, 4656 budou v úseku
Vranovice – Šakvice a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou dle výlukového
jízdního řádu.
Ostatní vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav jedou dle svého pravidelného jízdního řádu.

VÝLUKA VRANOVICE ŠAKVICE
23.-27.3.2020

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.“

S3

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ
23.-25.3.2020
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Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Velké Pavlovice - před staniční budovou
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

S52

www

Ve dnech 23. až 25. 3. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí
na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude v sobotu 21. března 2020 od 7:00 do ukončení prací (předpoklad
17:00) přerušen provoz tramvají v ulici Husově ve směru k zastávce Česká.

JEDNOSMĚRNÁ VÝLUKA
TRAMVAJÍ V ULICI
HUSOVĚ

Linky 5 a 6 pojedou v úseku Poříčí – Česká odklonem ulicí Hybešovou a přes náměstí Svobody. Vynechají
tak zastávky Mendlovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny a Šilingrovo náměstí, zastávku Česká obslouží před
kostelem sv. Tomáše (zastávka linky 9). Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.

21.3.2020
5, 6, 12

Linka 12 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem přes náměstí Svobody. Vynechá tak zastávky
Nové sady a Šilingrovo náměstí, zastávka Hlavní nádraží bude přeložena na 1. kolej. Na odklonové trase
obslouží všechny zastávky.
Náhradní dopravu zajistí jednosměrná autobusová linka x6 v trase Poříčí – Mendlovo náměstí – Obilní trh –
Komenského náměstí – Česká.
Změny zastávek
Zastávky Nemocnice u sv. Anny a Šilingrovo náměstí ve směru na Českou nelze obsloužit!
Ve směru od České na Šilingrovo náměstí bude provoz tramvají zachován bez omezení.
O víkendu 21. – 22. března 2020 budou trolejbusy na linkách 25 a 26 nahrazeny autobusy. Autobusy obslouží
všechny pravidelné zastávky linek 25 a 26.

AUTOBUSY NA LINKÁCH
25 A 26

Zastávka Konečného náměstí bude v obou směrech přeložena cca o 80 metrů ke křižovatce Kotlářská ×
Kounicova.

21.-22.3.2020
25, 26

Z důvodu opravy povrchu komunikace nebude od pondělí 23. března 2020 do ukončení prací (předpoklad
do středy 1. dubna 2020) možná jízda autobusů do terminálu Modřice, Olympia.

VÝLUKA AUTOBUSŮ U
NÁKUPNÍHO CENTRA
OLYMPIA
23.3.-1.4.2020

Zastávka Modřice, Olympia pro autobusové linky 49, 78, 510 a pro bezplatnou autobusovou linku Olympia
(OLY) bude přeložena za budovu nákupního centra (na obslužnou komunikaci k zadnímu vchodu do
nákupního centra).

49, 78, 510

Zastávka Modřice, Olympia jih bude zcela bez obsluhy.
Od 7:00 v sobotu 21. března 2020 do 19:00 v neděli 22. března 2020 částečně neprůjezdná ulice Královopolská.

VÝLUKA AUTOBUSŮ V
ULICI KRÁLOVOPOLSKÉ

Autobusové linky 44, 67 a 84 pojedou v úseku Přívrat – Štursova obousměrným odklonem přes zastávku
Vrázova. Vynechají tak zastávku Rosického náměstí.

21.-22.3.2020

Pro přestup mezi tramvajovou linkou 3 a autobusovými linkami 44, 67 a 84 je nutné využít zastávku Vozovna
Komín.

44, 67, 84

Tiskové chyby vyhrazeny
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