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... informace o cestování v Jihomoravském kraji ...
Dny dopravní nostalgie
v rámci Ignis Brunensis

Vážení cestující,

2

Aktuální a připravované výluky a omezení
v dopravě v Brně a JMK

3-8

Pozvánka na den IZS
do Brna, Králova Pole

NOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY
LETNÍ
VLAKOVÉ
VÝLUKY
NEDĚLE 13. 6. 2021
V OD
JIHOMORAVSKÉM
KRAJI

SLEVY
BĚHEM PRÁZDNIN

Změny především na vlakových linkách

děti + mládež + studenti

letošní léto bude v Jihomoravském kraji ve znamení výluk na železnici. Během výluk budou
vlaky nahrazeny autobusy. Přeprava jízdních kol bude limitována. Postupně výluky a výlukové
jízdní řády uveřejňujeme na webu www,idsjmk.cz a také v infomailech. Jednotlivé výluky mají
často více etap s odlišnými jízdními řády.

9

Slevy pro děti, mládež a studenty platí
také během školních prázdnin.
Slevu je ovšem vždy třeba doložit!

Přehled delších vlakových výluk:
Linka

Termín

S2

02. 07. - 31. 08. 2021 Brno - Křenovice (- Vyškov)

S3

28. 06. - 30. 08. 2021 Brno (- Židlochovice) - Hustopeče BUS

Trasa

S4, S41, 02. 07. - 20.09. 2021
R11, R54 02. 07. - 20.09. 2021

Náhrada

Brno - Ivančice/Hrušovany n.J.
Brno - Náměšť n./O.

Přep. kol

BUS / VLAK omezeně
omezeně

BUS
BUS

omezeně
omezeně

S31

28. 06. - 16. 07. 2021 Bystřice n./P. - Nové Město n/M

BUS

omezeně

S52

07. 07. - 31. 07. 2021 Zaječí - Kobylí na Moravě

BUS

omezeně

S91

01. 07. - 30. 07. 2021 Hodonín - Veselí nad Moravou

BUS

omezeně

Slevu pro děti, mládež a studenty
dokládejte průkazkou IDS JMK, ISIC
kartou nebo žákovským průkazem.
Nelze použít potvrzení o studiu.

Děkujeme Vám za pochopení.

Informace jsou bez záruky - výluky se dolaďují
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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V Í K E N202D1
26. A 27. 6.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

IGNIS BRUNENSIS

DNY DOPRAVNÍ
NOSTALGIE
26. - 27. 6. 2021

so bo ta 26 . 6. 20 21

ne dě le 27 . 6. 20 21

DO SLAVKOVA U BRNA NA ZÁMEK PARNÍM
VLAKEM A HISTORICKÝM AUTOBUSEM

POHÁDKOVÉ NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVITAVY
S CYKLODREZÍNKAMI A PARNÍM VLAKEM

V sobotu 26. června jsme pro vás přichystali jízdy parního vlaku
a historických autobusů mezi Brnem a Slavkovem s možností
přikoupení prohlídky slavkovského zámku za zvýhodněnou cenu.

Na neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý program
na svitavském nábřeží u bývalého Intersparu.
Jízdy parního vlaku

Parní vlak odjíždí z Hlavního nádraží v 11:05 a 15:05 a ve Slavkově u Brna jsou
od vlaku zajištěny návazné historické autobusy, které vás svezou na zastávku
Poliklinika, odkud pohodlně dojdete k zámku. Jednosměrná jízdenka parním
vlakem Brno - Slavkov: základní 100 Kč / zlevněná 50 Kč.
Do Slavkova u Brna můžete jet také historickými autobusy. Autobusy pojedou
z Brna, náměstí Svobody v 11:10, 13:10 a 15:35 (bez prohlídky zámku) z ústí
ulice Rašínovy, ve Slavkově přijedou také na zastávku Poliklinika, odkud se
dá pohodlně dojít k zámku. Jednosměrná jízdenka historickým autobusem Brno Slavkov nebo zpět základní 50 Kč / zlevněná 25 Kč.
Jízdenky
Jízdenky jsou vydávány pro konkrétní odjezd, v němž je garantováno místo
k sezení. Proto je nutné si koupit zvlášť jízdenku tam a zvlášť zpět. Pokud odjezd
zmeškáte, je možné využít i další odjezdy v daném směru, ale jen pokud v nich
bude dostatečná kapacita. Jízdenky koupíte na: eshop.idsjmk.cz a vyzvednete si
je v týdnu před odjezdem v Kontaktním centru pod hlavní halou Hlavního nádraží
v Brně. Zbylé jízdenky budou v prodeji vždy hodinu před odjezdem z Brna na
stejném místě. Více na www.idsjmk.cz.

Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské a
Pastrnkovy a ulicí Křenovou.

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička

Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi ulicemi Tkalcovská
a Špitálka. Jde o 3 cyklodrezínky pojmenované Dagmar,
Lenka a Anička. Půjde o jejich první veřejné představení.
Jsou určeny pro obec Hevlín, kde budou následně dostupné
pro turisty na tamní obecní trati.

p o p rv é
v Br ně

Jízdy historického autobusu

Svoz historickým autobusem z náměstí Svobody na místo konání akce od
10:00 do 16:00 každou celou hodinu.

Ceny jednotlivých atrakcí základní 30 Kč / zlevněná 15 Kč.

Jízdenky si rezervujte předem na eshop.idsjmk.cz Více informací na www.idsjmk.cz.
Národní dopravce
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Změny v Brně od 19. 6. 2021

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ V UZLU ČESKÁ

BRNO: VÝLUKA NETROUFALKY /STARÝ LÍSKOVEC

19. 6. 2021

20. 6. 2021 OD 23:45

3, 4, 5, 6, 12

25, 37, 40, 50, 61, 82, N90, 405, 406

Z důvodu výměny výhybky bude v sobotu 19. června 2021 od 8:00
do 18:00 omezen provoz tramvají v uzlu Česká. Budou upraveny
jízdní řády - obvykle posun o 1-5 minut.
Tramvajová linka 3 pojede ve směru do Bystrce v úseku Moravské
náměstí – Česká odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Husovou.
• Nevynechá žádnou zastávku, dojde ale k prodloužení jízdní doby.
• Ve směru na Starou osadu pojede linka 3 po své trase bez omezení.
Tramvajová linka 4 pojede ve směru do Masarykovy čtvrti v úseku
Hlavní nádraží – Komenského náměstí odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
• Na odklonové trase obslouží linka 4 zastávky Nové sady a Šilingrovo
náměstí.
• Ve směru do Obřan pojede linka 4 po své trase bez omezení.
Tramvajová linka 5 pojede ve směru k Ústřednímu hřbitovu v úseku
Česká – Poříčí odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Hybešovou.
• Vynechá tak zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny a
Mendlovo náměstí.
• Zastávka Česká bude obsluhována na nástupišti 5.
• Na odklonové trase obslouží linka 5 všechny nácestné zastávky.
• Ve směru do Štefánikovy čtvrti pojede linka 5 po své trase bez
omezení.
Tramvajová linka 6 pojede ve směru do Bohunic po trase
Technologický park – Konečného náměstí – Česká a dále po své trase
na Švermovu.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Vozovna Medlánky – Moravské
náměstí (náhradní dopravu zajistí linka P6 – viz níže).
• Zastávka Česká bude obsluhována na nástupišti 3.
• Ve směru do Medlánek pojede linka 6 po své trase přes Moravské
náměstí.
Náhradní dopravu za linku 6 zajistí tramvajová linka P6 v polookružní
trase Vozovna Medlánky – Moravské náměstí – Česká – Náměstí
Svobody – Hlavní nádraží – Malinovského náměstí – Moravské
náměstí – Vozovna Medlánky.
• Zastávka Česká bude obsluhována na nástupišti 5.
Tramvajová linka 10 pojede ve směru do Bystrce v úseku Hlavní
nádraží – Česká odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávku Malinovského náměstí.
• Na odklonové trase obslouží linka 10 zastávky Nové sady (1. kolej) a
Šilingrovo náměstí.
• Zastávka Hlavní nádraží bude obsluhována na 3. koleji.
• Ve směru na Stránskou skálu pojede linka 10 po své trase bez
omezení.
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Z důvodu pokračujících prací při výstavbě nové tramvajové tratě ke
kampusu dojde od 23:15 v neděli 20. června 2021 k částečné uzavírce
ulice Netroufalky a přestupního terminálu Nemocnice Bohunice.
Trolejbusové linky 25 a 37 budou ukončeny v zastávce Univerzitní
kampus.
• Vynechají tak zastávky Nemocnice Bohunice, Pod nemocnicí a
Osová, náhradou je možné využít autobusové linky 50, 51 a 61.
• Výstupní zastávka Univerzitní kampus bude zřízena v ulici
Kamenice za křižovatkou s ulicí Akademickou, nástupní zastávka
bude obsluhována ve standardní poloze za kruhovým objezdem.
Autobusové linky 40, 50, 61, 82 a N90 pojedou odklonem po
souběžných komunikacích.
• Ve směru k ulici Jihlavské přitom vynechají zastávku Nemocnice
Bohunice, náhradou je možné využít zastávku Univerzitní kampus,
která bude obsluhována ve standardní poloze v ulici Netroufalky.
• Ve směru k Univerzitnímu kampusu bude zastávka Nemocnice
Bohunice přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před
budovu Masarykovy univerzity).
Autobusová linka 51 pojede odklonem po souběžných komunikacích.
• Ve směru k Ústřednímu hřbitovu vynechá zastávku Nemocnice
Bohunice. Náhradou obslouží zastávku Univerzitní kampus společně
s linkami 40, 50, 61, 82 a N90 ve směru k ulici Jihlavské.
• Ve směru do Bystrce bude zastávka Nemocnice Bohunice přeložena
na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový
objezd u OC Campus Square.
Autobusová linka E56 bude ukončena v zastávce Univerzitní kampus.
Regionální autobusové linky 405 a 406 pojedou odklonem po
souběžných komunikacích.
• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru do Rosic bude přeložena
na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový
objezd u OC Campus Square.
• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru na Mendlovo náměstí
bude přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před
budovu Masarykovy univerzity).

BRNO: OMEZENÍ NA LINCE 10 DO BYSTRCE
20. 6. 2021 08:30 - 18:00
10
Linka 10 pojede v úseku Kubíčkova – Ečerova v obou směrech po
koleji pro směr do centra. Ve směru do centra pojede linka 10 po své
pravidelné trase a zastávkách.
Změny zastávek:
Zastávky Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova (výstup) ve směru do
Bystrce tak obslouží na levé koleji.
.
www.fb.com/idsjmk.cz
eshop.idsjmk.cz
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Aktuální změny

PŘESUN ZASTÁVKY ZNOJMO, MRAMOTICE, ROZC.

21. - 25. 6. 2021

30. 6. 2021

S2

815
Ve středu 30. 6. 2021 je přesunuta zastávka Znojmo, Mramotice,
rozc. ve směru do Pavlic na lince 815 o 20 m vzad.

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÉ PAVLOVICE, OBCHODNÍ
STŘEDISKO
21. - 30. 6. 2021
Zastávka Velké Pavlovice, obchodní středisko pouze ve směru
autobusové nádraží bude přesunuta o 30 metrů vpřed od pondělí
21. 6. do středy 30. 6. 2021. Přejděte si prosím na přesunutou
zastávku, která se nachází o cca 30 metrů vpřed.

LAA AN DER THAYA, STADTPLATZ BEZ OBSLUHY
22. 6. 2021
104
V úterý 22. 6. 2021 od 5 do 15 hodin linka 104 bude vynechávat
zastávku Laa an der Thaya, Stadtplatz. Místo toho bude
obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která
se nachází na hlavní silnici B45 směrem k vlakovému nádraží.
Změna zastávek:
Přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa
an der Thaya, Staatsbahnstraße pro linku 104 IDS JMK.

PŘESUN ZASTÁVKY OCHOZ U BRNA, NA
PASTÝŘKÁCH
20. 6. 2021
Dne 20.6. bude přesunuta zastávka Ochoz u Brna, Na pastýřkách
pro linku 201 ve směru Jedovnice.

PŘESUN ZASTÁVKY PŘÍBRAM NA MORAVĚ,
JEDNOTA
DO 31. 7. 2021
Příbram na Moravě, Jednota je přesunuta k památníku padlým
před dům č. p. 52.

5 4317 4317

Nepřetržitě od 21. 6. 2021 od 7:55 hodin do 25. 6. 2021 do 17:00
hodin budou z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky
linky S2 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS2.
Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice n.Svit. a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování
návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do Boskovic.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Rájec-Jestřebí, žel. st.“
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK
„Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Skalice n. Sv., žel. st.“
• Boskovice (trasa B) - před staniční budovou, dole pod svahem na
komunikaci

VÝLUKA RAKŠICE - HRUŠOVANY N/J-ŠANOV
22. - 24. 6. 2021

Laa an der Thaya, Stadtplatz - bez obsluhy

www.idsjmk.cz

VÝLUKA RÁJEC-JESTŘEBÍ - SKALICE NAD SVITAVOU

info@kordis-jmk.cz

S41
Od 22. 6. 2021 od 8:00 hodin nepřetržitě do 24. 6. 2021 do 14:00
hodin budou vlaky linky S41 končící/začínající ve stanici
Hrušovany n.J.-Šanov nahrazeny autobusy náhradní dopravy
v úseku Rakšice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov a opačně.
Autobusy náhradní dopravy jedou podle výlukového jízdního
řádu jako linka xS41.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:
Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský
Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí“
Dolenice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov
- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ (od
Brna jen výstup, do Brna jen nástup)
- 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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Rally Hustopečsko 2021 - pátek a sobota

RALLY HUSTOPEČSKO 2021 - PÁTEK

RALLY HUSTOPEČSKO 2021 - SOBOTA

18. 6. 2021

19. 6. 2021

522, 541, 551

522, 541, 551

Na Hustopečsku se koná tradiční motoristická akce Rally
Hustopečsko.

V sobotu 19. 6. 2021 do 18:30 hodin bude upraven provoz
regionálních autobusových linek následovně:

V pátek 18. 6. 2021 od 17:00 do 23:59 hodin bude upraven provoz
regionálních autobusových linek následovně:

Linka 522
Spoje 207, 209, 211, 213 – až do zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ jedou
po své trase, mezi zastávkami „Šitbořice, Nikolčická“ a „Hustopeče,
aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice –
Velké Němčice – Starovice, rozcestí.

Linka 522
Spoje 39, 41, 43, 45 – až do zastávky „Diváky, ObÚ“ jedou po své
trase, mezi zastávkami „Diváky, ObÚ“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou
odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice –
Starovice, rozcestí.
Spoje 38, 40, 42, 44 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a
„Diváky, ObÚ“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí
– Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Diváky, ObÚ“
pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět bude zavedena náhradní
doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x522).
Linka 541
Spoje 20, 68, 22, 24 – ze zastávky „Boleradice“ pojede odklonem bez
zastavení přes Diváky – Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice,
rozcestí do zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“.
Spoj 21, 23, 25 – ze zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“ pojede odklonem
bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice –
Nikolčice – Diváky do zastávky „Boleradice“ a dále po trase dle
jízdního řádu.
Linka 551
Spoje 111, 23, 25, 27 – mezi zastávkami „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
a „Bořetice“ jedou odklonem bez zastavení přímo po silnici II/421 do
Bořetic mimo Němčičky. Ze zastávky „Bořetice“ pokračují dále po své
trase směr Klobouky u Brna v času odjezdu dle jízdního řádu linky 551.
Spoje 24, 112, 26, 28 – až do zastávky „Bořetice“ jedou po své trase,
mezi zastávkami „Bořetice“ a „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ jedou
odklonem bez zastavení přímo po silnici II/421 do Velkých Pavlovic
mimo Němčičky.
V úseku Velké Pavlovice - Němčičky a zpět bude zavedena náhradní
doprava mimořádnými spoji navíc linky 551 v trase Velké Pavlovice,
aut. nádr. – Němčičky, transformátor – Němčičky, střed – Němčičky,
ZD a zpět dle zvláštního jízdního řádu.

Spoje 210, 212, 214, 216 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a
„Šitbořice, Nikolčická“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí
– Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Šitbořice, Nikolčická“
pokračují dále po své trase směr Židlochovice. V úseku Kurdějov, most –
Hustopeče, aut. nádr. a zpět jedou speciální spoje linky 522 dle zvláštního
jízdního řádu. V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ a zpět bude
zavedena náhradní doprava pořadatelem dle zvláštního jř. (linka x612).
Linka 541
Spoje 204, 206 – až do zastávky „Boleradice“ jede po své trase dle platného
jízdního řádu. Dále bude pokračovat po objízdné trase přes Němčičky –
Bořetice – dále přímo po silnici II/425 do Velkých Pavlovic – dále po silnici
II/425 až na zastávku „Hustopeče, strojírny“ – dále dle běžné trasy. Na
této trase zastaví pouze na náhradní zastávce „Horní Bojanovice, rozc.
1.0“, která bude umístěna na silnici Boleradice – Velké Pavlovice poblíž
křižovatky se silnicí na Horní Bojanovice. Zbytek trasy bez zastavení.
Spoj 203 – až do zastávky „Hustopeče, strojírny“ jede po své trase dle jř. Dále
bude pokračovat bez zastavení po silnici II/425 do Velkých Pavlovic - dále po
silnici II/425 do Bořetic – dále přes Němčičky až k rozc. silnic směr V. Pavlovice
x Boleradice x Němčičky nad obcí Němčičky a dále po silnici kolem Horních
Bojanovic do zastávky „Boleradice“. Dále již pokračuje po své trase. Na této
trase zastaví pouze na náhradní zastávce „Horní Bojanovice, rozc. 1.0“, která
bude umístěna na silnici Boleradice – Velké Pavlovice poblíž křižovatky se
silnicí na Horní Bojanovice. Zbytek trasy je bez zastavení.
Linka 551
Spoje 205, 207 – ze zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ do přesunuté
zastávky „Němčičky, ZD“ pojede po objízdné trase přímo bez zastavení
po silnici II/421 do Bořetic, následně doleva na Němčičky až k areálu
ZD v Němčičkách (mezi zastávkami „Němčičky, u mlýna“ a „Němčičky,
ZD“), kde se otočí na parkovišti před areálem ZD s obsluhou přesunuté
zastávky „Němčičky, ZD“, která zde bude dočasně umístěna.
Spoje 252, 206, 208 – až do zastávky „Němčičky, u mlýna“ jedou po
své trase dle platného jízdního řádu. Poté areálu ZD v Němčičkách,
k přesunuté zastávky „Němčičky, ZD“. Dále bude pokračovat bez
zastavení do Bořetic a přímo po silnici II/421 do Velkých Pavlovic.
Linka 612
Spoje 105, 203, 107, 205 – jedou pouze v úseku Sokolnice – Šitbořice, Nikolčická.
Spoje 108, 206, 110 – jedou pouze v úseku Šitbořice, Nikolčická – Sokolnice.

Doporučujeme využívat vyhledávač spojení.

V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, pošta – Boleradice a zpět bude
zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jř. (linka x612).
www.idsjmk.cz

5 4317 4317
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Letní vlakové výluky

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ

28. 6. - 16. 7. 2021

7. 7. - 31. 7. 2021

S31

S52
Od 7. 7. 2021 od 7:35 hodin nepřetržitě do 31. 7. 2021 do 14:00
hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě
nahrazeny autobusy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů zajištěna dodávkovým
automobilem nebo přívěsem pro přepravu kol.
Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a linkou 551:
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce
Bořetice. Přestupy mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na
autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, zastávka „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

VELKÁ LETNÍ VÝLUKA BRNO - HRUŠOVANY N/J/
IVANČICE + BRNO - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
2. 7. - 20. 9. 2021

Od 28. 6. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 16. 7. 2021 do 16:20
hodin budou vlaky na lince S31 budou v úseku Bystřice nad
Pernštejnem – Nové Město na Moravě nahrazeny autobusy
náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním
automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje
sám).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy - u železniční zastávky
Rovné-Divišov - na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem,
Rovné“
Olešná na Moravě - u železniční zastávky (mimo IDS JMK)
Nové Město na Moravě - před výpravní budovou (mimo IDS JMK)

VÝLUKA HODONÍN - VESELÍ NAD MORAVOU
1. - 30. 7. 2021
S91

S4, S41, R11, R54
Od 2. 7. do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz
vlaků z Brna směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský
Krumlov. Linky S41, S4, R11a R54 budou nahrazeny autobusy.
Linka S4:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS4 po třech odlišných trasách:
• trasa A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno,
Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka
u Brna – Vysoké Popovice – Rapotice - Náměšť nad Osl. a zpět
• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední
hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice
(náhradní zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u Brna,
Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
• trasa C (zastávkový spoj mimo Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední
hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční
zastávce – Tetčice – Rosice u Brna,Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
Linka R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle vjř linek xR11 a xR54:
• trasa R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou
Linka S41:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS41 po třech odlišných trasách:
• trasa I (zastávkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Silůvky,
Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je
umožněn přestup na linky IDS JMK, Moravský Krumlov, Václavská, do
Moravský Krumlov, žel.st. a zpět.
• trasa K (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n., Mor. Krumlov, žel.st., Mor.
Krumlov, Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, Hrušovany n.J.-Šanov a zpět.
• trasa S (doplňkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Střelice, Radostice,
Silůvky, Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na trasu I, a zpět.
www.idsjmk.cz

VÝLUKA BYSTŘICE N/P - ROVNÉ-DIVIŠOV (-NMNM)

5 4317 4317
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Od 1. 7. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 30. 7. 2021 do 17:00
hodin budou vlaky linky S91 budou v úseku Veselí n.M. – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako
linka xS91.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v omezeném
počtu nákladním automobilem nebo přívěsem u vybraných spojů
NAD dle výlukového jízdního řádu. V ostatních spojích NAD je
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
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
Vnorovy - v obci, na ulici Hlavní, na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí
nad Moravou, Zarazice, Crhounkova“
Veselí nad Moravou - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
www.fb.com/idsjmk.cz
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Prázdninová výluká na lince S2 - Brno - Křenovice
Výluky od 6.
(-Vyškov)
4. 2021

VÝLUKA BRNO - KŘENOVICE (-VYŠKOV)
2. 7. - 8. 7. 2021

8. 7. - 31. 8. 2021

S2, R12
Od 2. 7. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 8. 7. 2021 do 15:30 hodin
bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi
(Vyškovem).
Vlaky linky S2 v úseku Brno-Chrlice - Křenovice horní nádr. budou
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle
výlukového jízdního řádu linky xS2.
V úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice jsou spoje NAD linky xS2 vedeny
souběžně s vlaky pro zachování návazností na autobusy linek 610,
611, 612. Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jedou autobusy náhradní
dopravy z/do Vyškova na Moravě.
Autobusy NAD budou jezdit dle výlukového jízdního linky xS2 po
třech odlišných trasách:
• trasa A (od vlaku a k vlaku) – Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice - Újezd,
Revoluční - Hostěrádky-Rešov - Zbýšov - Křenovice hor.n. a zpět
• trasa B (rychlý spoj mimo žel.st. Brno-Chrlice) Brno hl.n. – SokolniceTelnice a zpět
• trasa C (mimo Sokolnice- Telnice k vlaku) Křenovice hor.n. – BrnoChrlice
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (trasa B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce
autobusů IDS JMK „
• Brno-Chrlice (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů
IDS JMK „Chrlice, nádraží“
• Sokolnice-Telnice (trasa A, B) - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“
• Újezd u Brna (trasa A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS
JMK „Újezd, Revoluční“
• Hostěrádky-Rešov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK
„Hostěrádky-Rešov“
• Zbýšov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
• Rousínov (trasa A)
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov,
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy
• Luleč (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc.
k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

www.idsjmk.cz

VÝLUKA SOKOLNICE-TELNICE - KŘENOVICE
(-VYŠKOV)

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

S2, R12
Od 8. 7.2021 od 15:30 hodin nepřetržitě do 31. 8. 2021 do 14:00
hodin bude mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. a
zpět náhradní vlaková souprava.
Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jede náhradní autobusová
doprava (NAD) z/do Vyškova na Mor. podle výlukového jízdního
řádu linek xS2 a xR12.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Chrlice, nádraží“
• Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Sokolnice, žel. st.“
• Újezd u Brna - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK
„Újezd, Revoluční“
• Hostěrádky-Rešov - na zastávce autobusů IDS JMK „HostěrádkyRešov“
• Zbýšov - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
• Rousínov
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov,
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy
• Luleč - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

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

www.fb.com/idsjmk.cz
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BRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČE
Od 28. 6. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 30. 8. 2021 do 16:00 hodin
budou vybrané vlaky linky S3 končit/začínat v Modřicích a cestující
budou dále přepraveni náhradními autobusy.
Some trains of the line S3 will end in Modřice / depart from Modřice from 28th
of June 2021 till 30th of August 2021. In section Modřice - Hustopeče you can
use replacement buses. See diversion Timetables.
see more - www.idsjmk.cz
Odjezd / departure
před viaduktem Křenová
next to viaduct Křenová

Brno, hl. n.
příjezd / arrive
blízko 5. nást. u pošty
near plt. 5,
next to post office

Tarifní zóna
Tariff zone

100

A

A
R13

S3

Tarifní zóna
Tariff zone

Horní Heršpice

Modřice
zastávka / bus stop
Modřice, Vídeňská

P

Modřice

u nádraží / near railway station

B

zastávka / bus stop
Modřice, Brněnská

101

D

C

Rajhrad

Tarifní zóna
Tariff zone

u nádraží / near railway station
zastávka / bus stop
Holasice

510

Tarifní zóna
Tariff zone

zastávka / bus stop
Vojkovice

Vojkovice
nad Svratkou

D

B

525

zastávka / bus stop
Židlochovice, aut.st.

Židlochovice

Hrušovany
u Brna

u nádraží / near railway station
Židlochovice, žel.st.

C

Žabčice

Tarifní zóna
Tariff zone

u nádraží / near railway station
zastávka / bus stop
Žabčice, u Mahovských

Vranovice

535

u nádraží / near railway station

A
Pouzdřany

Tarifní zóna
Tariff zone

zastávka / bus stop
Pouzdřany, škola

Popice

zastávka / bus stop
Popice
u nádraží/
near railway station

Šakvice

A

545

Hustopeče, aut. nádr.
stanoviště 1

Zrušené vlaky / canceled trains:
Vlaky linky ExP/1749 a 1750 v úseku Brno-Královo Pole - Břeclav. Trains ExP/1749 and 1750.
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna. Trains S3/4683 and 4684.
Přeprava jízdních kol / Bike transport
V sobotu, neděli a státní svátky je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v
omezeném počtu nákladním automobilem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu.
V ostatních spojích náhradní dopravy je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek
jezdí dle současného jízdního řádu. Fast trains and trains between Brno - Tišnov will be not affected.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. A
- před viaduktem Křenová
- next to viaduct/bridge Křenová
Poznámka: příjezd linky A k 5.nástupišti nedaleko pošty / arrive near post office

Zaječí

Tarifní zóna
Tariff zone

555

Rakvice
Tarifní zóna
Tariff zone

Podivín

565

S51
Ladná

Tarifní zóna
Tariff zone

R13

575

Břeclav
5 4317 4317

- linky B C D P u nádraží na zast. autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup st. č.4, výstup st. č.1
- linka A směr Hustopeče: na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
- linka A směr do Brna: na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“
- lines B C D P near railway statitn, at the bus stop IDS JMK „Modřice, žel. st.“ departures plt.4, arrives plt. 1
- line A direction Hustopeče: on Vídeňská street at the bus stop IDS JMK „Modřice, Tyršova“
- line A direction Brna: on Brněnská street, at the bus stop IDS JMK „Modřice, Brněnská“
Popovice u Rajhradu P
- u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK „Popovice, žel. st.“
- near railway stop, at the bus stop IDS JMK „Popovice, žel. st.“
Rajhrad B C D P
- linky B C D P u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
- linky B C D v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Holasice“
- lines B C D P in front of raiway station, at the bus stop IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
- lines B C D in the village, at the bus stop IDS JMK „Holasice“
Vojkovice nad Svratkou B C D
- v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
- in the village, on Hlavní street, at the bus stop IDS JMK „Vojkovice“
Hrušovany u Brna B C
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
- in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
Židlochovice C D
- linka C D u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“
- linka D v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
- line C D near railway station, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“
- line D in the village, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
Žabčice C
- u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
- na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských“
- near railway station, at the bus stop IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
- at the bus stop IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských “

Hustopeče

www.idsjmk.cz

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jř obousměrně po odlišných linkách:
• Linka / Line A Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
• Linka / Line B Modřice – Hrušovany u Brna
• Linka / Line C Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
• Linka / Line D Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
• Linka / Line P Modřice - Popovice u Rajhradu - Rajhrad

Modřice A B C D P

zastávka / bus stop
Popovice, žel.st.

Popovice
u Rajhradu

Tiskové chyby vyhrazeny

VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3
28. 6. - 30. 8. 2021

Vranovice A C
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
- in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
Pouzdřany A
- na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
- at the bus stop IDS JMK „Pouzdřany, škola“
Popice A
- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
- in the village, at the bus stop IDS JMK „Popice“
Šakvice A
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
- in front of the raiway station, at the bus stop IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
Hustopeče u Brna A
- linka A - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1
- linka A - at the bus stop IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, platform No.1

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

I N T E G R O VA N É N O V I N K Y

2021

Tiskové chyby vyhrazeny

TIP NA VÝLET
POZVÁNKA DO BRNA

23

SPOJENÍ:
LINKOU 12 SMĚR TECHNOLOGICKÝ PARK - ZASTÁVKA TECHNICKÉ MUZEUM
LINKAMI 1, 6 SMĚR ŘEČKOVICE - PŘESUNUTÁ ZASTÁVKA SEMILASSO
LINKOU 32 SMĚR SRBSKÁ - ZASTÁVKA SRBSKÁ
SPOJENÍ HLEDEJTE NA WWW.IDSJMK.CZ.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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