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Od pondělí 20.4.2020 opět
koupíte jízdenky u řidičů
Od pondělí 20. dubna je obnoveno odbavování cestujících
v regionálních autobusech.
Opět je nástup povolen pouze prvními dveřmi, cestující je povinen
řidiči ukázat platný jízdní doklad nebo si jej u něho koupit.
Kompletní přehled změn naleznete níže.

kompletní přehled Změn v odbavování
od pondělí 20.dubna 2020

Lodní doprava
zahájení odloženo

V pondělí 14. dubna byl zahájen prodej jízdenek u průvodčích ve vlacích IDS JMK. Od
pondělí 20. dubna na toto opatření navazujeme a vracíme do původního stavu i režim
nástupu do regionálních autobusů s číslem 100 a výše. Opět je nástup povolen pouze
prvními dveřmi, cestující je povinen řidiči ukázat platný jízdní doklad nebo si jej u něho
koupit.

Šestice lodí na Brněnské přehradě je
připravena k vyplutí, přesto si na začátek
plavební sezóny lidé ještě počkají.
Avizovaný termín zahájení – sobota 18. dubna
2020 - se odsouvá na neurčito.

Ruší se bezplatná přeprava v Blansku a Adamově.
Nadále však trvá zákaz obsazovat dvojsedadlo za řidičem a vedle řidiče. Ve spojích linek
s číslem nad 100 je tedy při jízdě z Brna povolen nástup jen prvními dveřmi stejně jako
na mimobrněnských zastávkách. Na spojích linek do čísla 99 zajišťovaných regionálními
dopravci se rovněž obnovuje standardní režim – v Brně se nastupuje všemi dveřmi, mimo
Brno jen prvními dveřmi a je možné koupit jízdní doklad.
Na spojích linek do čísla 99 zajišťovaných Dopravním podnikem města Brna zůstává
dosavadní režim zachován. Bezplatná doprava není zavedena. Řidiči tramvají, trolejbusů
a autobusů jízdenky neprodávají, je nutné využít jízdenky z předprodeje. Do autobusů a
trolejbusů se nastupuje druhými a dalšími dveřmi. Cestující nemají povoleno vstupovat do
předního prostoru vozidla.
Ve městě Znojmě zůstává zachována bezplatná doprava na spojích objednávaných
městem Znojmem. To znamená, že na lince 801 a části dalších spojů objednávaných
Jihomoravským krajem je nutné mít platnou jízdenku.
V Adamově bude obnovena doprava na lince 215 během víkendů od soboty 25.4.2020.

Děkujeme za spolupráci

https://www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Žádáme cestující, aby co nejvíce omezili kontakt s řidičem, jízdenky kupovali předem přes
POSEIDON nebo v předprodeji a snažili se rovnoměrně rozmístit po vozidle. Nošení roušek
při nástupu, během jízdy i při výstupu z vozidla je nadále povinné.
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Platí od 20.4.2020

Prosím pozor
Nástup prvními dveřmi obnoven,
řidiči opět prodávají jízdenky.
Nenastupujte zadními dveřmi!
01.

Omezte koupi jízdenek u řidiče, využijte
jízdenky z POSEIDONU nebo z předprodeje.

02.

Omezte kontakt s řidičem, řidič nepodává
informace.

03.

Neobsazujte sedadla za řidičem a vedle
řidiče (1 řada).

04.

Snažte se rovnoměrně rozmístit po celém
vozidle.

05.

Nadále platí povinnost nosit ochranu úst a
nosu během celé cesty, při nástupu i výstupu.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

V pondělí 20.4.2020 od 7:20 do 19:30 hodin budou vlaky na lince S8 mezi Břeclaví a Mikulovem nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S8
Břeclav - Mikulov

Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:
Návazná linka na vlak v Mikulově

20.4.2020

Linka A: Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta –
Mikulov na Moravě a zpět

S8

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 v autobusech náhradní dopravy vyloučena.
Zastávky náhradní dopravy:
• 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.“
V úterý 21.4. 2020 od 7:00 do 14:00 hodin budou vlaky na lince S8 v úseku Hrušovany n. Jev. – Znojmo nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S8
Znojmo - Hrušovany
nad jevišovkou

Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a
přijíždět později.

21.4.2020

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

S8

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.“)
POZOR:V době výluky dochází k rozvázání přípojů na linku S8 na zastávce Znojmo aut.nádr.
Nepřetržitě od 25.4.2020 od 8:40 do 7.5.2020 do 14:40 hodin budou všechny vlaky linky R11 nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou z Brna hl.n. do Okříšek a zpět. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince R11
25.4.-7.5.2020

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží – v prostoru mezi výpravní budovou a viaduktem u ulice Křenová;
• Náměšť nad Oslavou – před staniční budovou

R11

Ve středu 22.4. 2020 od 7:35 do 14:00 hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo – Šumná nahrazeny autobusy
náhradní dopravy.

Výluka na lince S81

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, do/z železniční stanice Šumná.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A do/z železniční
stanice Olbramkostel

22.4.2020
S81

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody,
lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

20.4.-3.5.2020

Od 20. 4. 2020 do 3. 5. 2020 bude upraven provoz linek 701 a 702 v Pozořicích mezi centrem Pozořic a místní
částí Jezera následovně:
Linka 701 bude ukončena v zastávce Pozořice, Jezera. Vybrané spoje pojedou v úseku Mokrá-Horákov, lom –
Pozořice, nám. odklonem přes Tvarožnou.
Linka 702 vynechá zastávku Pozořice, Jezera.
Neobsluhované zastávky:
Pozořice, škola a Pozořice, nám v ulici V Zámku.
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Výluka na linkách 701
a 702 v pozořicích
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Ve dnech 21. až 24.4. 2020 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S52

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“
▪ Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

21.-24.4.2020
S52

V sobotu 25.4. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin budou vlaky linky S2/4713, 4012, 4717, 4744 v úseku Brno hl.n – BrnoChrlice – (Sokolnice-Telnice) nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S2
Brno - SokolniceTelnice

Autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A: Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice (přes Brněnské Ivanovice a Tuřany). Z Brna hl.n. odjíždí o 8 minut dříve a
jede k přípojným autobusovým linkám ve stanici Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí do Brna později.

25.4.2020

Linka B: Brno hl.n. - Brno-Chrlice. Z Brna hl.n. odjíždí o 8 minut dříve a jede k vlaku ve stanici Brno-Chrlice. V
opačném směru přijíždí do Brna později.

S2

POZOR: Na autobusy náhradní dopravy ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“;
▪ Brno-Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Brno, Chrlice, nádraží“);
▪ Brno hl.n. – (pouze nástup) před staniční budovou u viaduktu Křenová
– (pouze pro výstup) na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní
nádraží“
V neděli 26.4. 2020 od 8:00 do 19:00 hodin nelze obsloužit zastávku Brno–Černovice. Vlaky S6/4119 a 4121
náhradou zastaví v železniční zastávce Brno-Židenice podle výlukového jízdního řádu.

Železniční zastávka
Brno-Černovice bez
obsluhy
26.4.2020
S6

Přesun zastávky popice
ve směru hustopeče

Od pondělí 20.4.2020 do neděle 31.5.2020 bude přesunuta zastávka Popice ve směru Hustopeče. Přesunutá
zastávka se nachází na hlavní silnici cca 50 metrů od křižovatky s místní komunikací směr Pouzdřany u domu
č. p. 286.

20.4.-31.5.2020
531

BRNO: Výluka tramvají
do líšně a na
stránskou Skálu
18.-19.4.2020
8,10

Z důvodu prací údržby tramvajové tratě bude ve dnech 18. a 19. dubna 2020 vždy od 7:30 do 21:00 vyloučen
provoz tramvají do Líšně a na Stránskou skálu.
Linka 8 bude rozdělena na dva úseky:
• Starý Lískovec, smyčka – Geislerova a dále odklonem do smyčky Juliánov
• Novolíšeňská – Mifkova (kyvadlový provoz po koleji pro směr z centra)
Linka 10 bude mimo provoz.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x8 v trase Stará osada – Dělnický dům – Bělohorská – Novolíšeňská.
Pro přestup mezi linkami 8 a x8 využijte zastávku Dělnický dům.
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Změny zastávek:
Židovský hřbitov, Krásného – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x8 ze zastávek Buzkova, Otakara
Ševčíka, Dělnický dům nebo Podlomní
Bělohorská – linka x8 obslouží zastávky linek 55 a 75
Bílá hora – linka x8 obslouží zastávky linky 55
Líšeňská – bez obsluhy
Novolíšeňská – linka x8 obslouží zastávky linek 25 a 26
Novolíšeňská, Masarova, Kotlanova, Jírova – tramvaj linky 8 bude jezdit kyvadlově po koleji pro směr z centra,
ve směru na Novolíšeňskou tedy pojede po levé koleji
Podstránská – bez obsluhy linkou 10, náhradou je možné použít linku 75 nebo zastávku Bělohorská
Stránská skála, Stránská skála - smyčka – bez obsluhy
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Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Z důvodu výměny kolejí bude v neděli 19. dubna 2020 od 7:00 do ukončení prací (předpoklad 13:00) vyloučen
provoz tramvají v ulici Údolní.

BRNO: Výluka na lince
4 ulice Údolní

Linka 4 bude v provozu v úseku Obřany, Babická – Česká a dále pojede odklonem do smyčky Mendlovo
náměstí.

19.4.2020 (9-13)

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Česká – Náměstí Míru. Autobusy obslouží všechny
pravidelné zastávky tramvají.
Provoz linek 38 a 39 se nemění.

BRNo: Ukončení
provozu linky avion (AVI)
od 20.4.2020

S ohledem na aktuální situaci bude od pondělí 20. dubna 2020 trvale zrušen provoz bezplatné autobusové
linky Úzká – Avion Shopping Park a upraven provoz autobusové linky 67.
Linka AVION bude zrušena.
Obsluha zastávek Electroworld, Ikea a Avion Shopping Park bude i nadále zajištěna autobusovou linkou 67,
která projíždí rovněž centrem města (např. uzly Hlavní nádraží a Malinovského náměstí).

AVION

BRNO: Výluka autobusů
v ulici Labské
od 20.4.2020
82, N91, 69, š87

Z důvodu přípravných prací pro stavbu tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu bude od zahájení provozu
denních linek v pondělí 20. dubna 2020 do ukončení prací (předpoklad 31. května 2020) částečně uzavřena
ulice Labská.
Linka 82 pojede v úseku Pod nemocnicí – Vltavská obousměrným odklonem ulicemi Osová, Okrouhlá a
Vltavská. Nevynechá tak žádnou zastávku, dojde ale k prodloužení jízdní doby.
Noční linka N91 pojede v úseku Osová – Vltavská obousměrným odklonem ulicemi Okrouhlá a Vltavská.
Vynechá tak zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obslouží zastávku Osová (u tramvaje).
Po případném ukončení opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 dojde také ke změně školního spoje
linky 69 a školní linky š87.
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek v pondělí 20. dubna
2020 do ukončení prací (předpoklad 31. května 2020) částečně omezen provoz v ulici Jihlavské.

Výluka autobusů
v ulici Jihlavské

Linka 40 v úseku Stará nemocnice – Strážní a linka 61 v úseku Kejbaly – Ústřední hřbitov pojedou ve směru
do centra odklonem ulicemi Dlouhá, Ukrajinská, Lány, Vídeňská a Heršpická. Vynechají tak zastávku Ústřední
hřbitov, náhradou obslouží zastávku linky N96 Heršpická.

od 20.4.2020
40, 61, N90, N91

Noční linka N90 pojede v úseku Stará nemocnice – Hluboká ve směru do centra odklonem ulicemi Dlouhá,
Ukrajinská, Lány a Vídeňská. Nevynechá tak žádnou zastávku, dojde ale k prodloužení jízdní doby.
Noční linka N91 pojede v úseku Běloruská – Hluboká ve směru do centra odklonem ulicemi Ukrajinská, Lány a
Vídeňská. Vynechá tak zastávku Uzbecká, náhradou obslouží zastávku Ukrajinská.
Ve směru z centra pojedou linky 40, 61, N90 a N91 po svých trasách ulicí Jihlavskou s obsluhou zastávky
Krematorium.

Výluka na lince S91
Veselí n/M - Velká nad
veličkou
27.-29.4.2020
S91

Ve dnech 27. až 29.4. 2020 vždy od 7:40 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Veselí nad Moravou –
Velká nad Veličkou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového
jízdního řádu.
Náhradní doprava pojede po odlišných linkách:
Linka A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu –
Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Linka B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce:
je možno využít autobusu linky B do Veselí nad Moravou a přestoupit na autobus linky A nebo použít autobusy
linky IDS JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou.
POZOR: Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce
IDS JMK „Velká nad Veličkou“ a nebudou tak obsluhovat zastávky „Velká nad Veličkou, žel. st.“ a „Velká nad
Veličkou, škola“.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (linka A, B)
• Blatnice pod Svatým Antonínkem: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice pod Svatým Antonínkem,
křiž.“ (linka A, B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ (linka B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní úřad“ (linka A)
• Lipov: - na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, záv“ (linka B)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (linka B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad Veličkou“ (linka A)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží (linka A)
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