
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HUSTOPEČE

Přejeme všem cestujícím, řidičům a 
pracovníkům ve veřejné dopravě příjemné 
prožití Vánoc a úspěšný rok 2021.

LINKA   SMĚR                   NÁST. ODJEZD

INFORMACE:  5 4317 4317   WWW.IDSJMK.CZ

PF 2021

P F  2 0 2 1PF  202 1

INTEGROVANÉ NOVINKYINTEGROVANÉ NOVINKY



Tiskové chyby vyhrazenySTRANA 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

COVID-19
AKTUÁLNĚ

Do 3. 1. 2021 (neděle) budou linky IDS 
JMK jezdit dle jízdních řádů platných pro 
vánoční prázdniny a dle jízdních řádů 
platných dle vánočních svátků a Silvestra.

Od 4. ledna 2021 by měli platit běžné jízdní 
řády s předpokládanými omezeními dle 
aktuální situace kolem epidemie COVID-19.

- Mimo provoz budou zatím noční regionální 
autobusové spoje.

- Mimo provoz bude spojení do Aqualandu 
Moravia (zastávka bez obsluhy).

- Nebudou v provozu vybrané spoje na lince 
108.

- Mimo provoz bude linka 211.

Situace se může změnit, proto prosím 
sledujte média a web www.idsjmk.cz.

Platnost ke dni 22. 12. 2020 - 13:00 hodin.

Aktuální provoz
od středy 23. 12. 2020

www.idsjmk.cz     
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Vážení cestující,
Knižní jízdní řád IDS JMK 2021 je k zakoupení na Novobranské 
18 (DPMB), na předprodejích ČD a u ostatních dopravců v JMK 
(Kyjov, Vyškov, ...).

Knižní jízdní řád se prodává jako dva díly. První díl obsahuje jízdní 
řády vlaků a regionálních autobusů. Druhý díl bude zahrnovat 
linky 1-99 v Brně včetně výluk Žabovřeská a Lesnická. V prvním 
dílu je kupón, který umožňuje vyzvednutí druhého dílu KJŘ. Cena 
za oba díly je 99 Kč.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSAD BRNO
HOLDING, A.S.

PLATÍ K 13. PROSINCI 2020

JÍZDNÍ ŘÁD 
CELOSÍŤOVÝ

1. DÍL

VLAKOVÉ LINKY A
AUTOBUSOVÉ LINKY 100 A VÝŠE

2021

REKONSTRUKCE
KONTAKTNÍHO CENTRA V BRNĚ

Kontaktní centrum IDS JMK v Brně bude od středy 23. 12. 2020 
od 16:00 hodin uzavřeno z důvodu rekonstrukce. 

V pracovní dny 28., 29. a 30. 12. můžete využít speciální telefonní 
linku 703 176 199.
V pracovní dny od pondělí 4. ledna 2021  můžete využít speciální 
linku 511 181 479. Tento telefon slouží výhradně k řešení dotazů a 
podnětů k elektronikým jízdenkám - eshop.idsjmk.cz. 

Pro běžné dopravní dotazy využijte číslo 5 4317 4317.

Využít může email info@kordis-jmk.cz.

Těšíme se na vás v novém.



Pracovní dny 21. prosince 2020 - 30. prosince 2020
V pracovních dnech od pondělí 21. prosince 2020 do pátku 3. ledna 
2020 budou regionální autobusy jezdit podle prázdninových jízdních 
řádů - nejedou vybrané spoje vyznačené v jízních řádech. Vlaky budou 
jezdit podle prázdninových jízdních řádu až od středy 23. prosince 2020.

Od pondělí 21. 12. 2020 městské linky 1 až 84 pojedou podle jízdních 
řádů pro pracovní dny - prázdniny a rovněž nepojedou zvláštní 
autobusové školní spoje a linky š85 – š88.

24. prosince 2020 (Štědrý den)
Na Štědrý den v úterý 24. prosince 2020 budou regionální 
autobusy a vlaky postupně ukončovat provoz mezi 16. a 
18. hodinou. Platí jízdní řády pro soboty případně neděle  
Využijte vyhledávač spojení pro ověření spojení.
Přehled posledních odjezdů z Brna do regionu na Štědrý den 
naleznete na www.idsjmk.cz.
V Brně na Štědrý den 24. prosince 2020 bude cca do 15:00 doprava 
na všech linkách vedena podle jízdních řádů pro soboty. Poté denní 
linky postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové 
linky se spojením v uzlu Hlavní nádraží v časech 17:00 – 17:30 – 18:00 

– 19:00 – 20:00 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 a dále v běžném 
nočním provozu. Do 23:00 budou noční autobusové linky posilovány 
spoji tramvajových linek 1, 4, 8, 9 a 12 a posilovými spoji na vybraných 
nočních autobusových linkách (posilové spoje budou od Hlavního 
nádraží odjíždět vždy 5 minut před pravidelným spojením).
Od 14 hodin linka 67 neobsluhuje zastávku Nákupní centrum Královo Pole 
a linka 78 neobsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Linka OLY bude v provozu podle aktuální situace kolem epidemie 
COVID-19.

25. a 26. prosince 2020
V pátek 25. a v sobotu 26. prosince 2020 pojedou 
všechny linky podle jízdních řádů platných pro 
soboty + neděle. Mimo provoz budou vybrané linky k nákupním 
centrům ( OLY, ...). 
Linka 78 vynechává zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz. 
Pozor na výjimky. 

31. prosince 2020 (Silvestr)
Na Silvestra 31. prosince 2020 budou regionální autobusy 
a vlaky postupně končit provoz mezi 18. a 20. hodinou. 
Využijte vyhledávač spojení. Přehled posledních odjezdů z Brna na 
Silvestra naleznete na www.idsjmk.cz.

V Brně na Silvestra 31. prosince 2020 bude cca do 20:00 doprava na 
všech linkách vedena podle jízdních řádů pro soboty. Poté denní 
linky postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové 
linky se spojením v uzlu Hlavní nádraží v časech 21:00 – 21:30 – 22:00 

– 22:30 – 23:00 a dále v běžném nočním provozu. Do 23:00 budou 
noční autobusové linky posilovány spoji tramvajových linek 1, 4, 8, 9 
a 12 a posilovými spoji na vybraných nočních autobusových linkách 
(posilové spoje budou od Hlavního nádraží odjíždět vždy 5 minut před 
pravidelným spojením).
Od 17 hodin linka 78 neobsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a 
Modřice, XXXLutz a od 19 hodin linka 67 neobsluhuje zastávku Nákupní 
centrum Královo Pole.
Linka OLY bude v provozu přibližně do 17 hodin.

1. ledna 2021
Na Nový rok 1. ledna 2020 pojedou linky IDS JMK podle 
jízdních řádů platných pro neděle + soboty. Mimo provoz 
budou vybrané linky k nákupním centrům (OLY, ...). Pozor na výjimky.

Linka 78 neobsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz. 

2. a 3. ledna 2021
Doprava na linkách IDS JMK pojede podle jízdních řádů platných pro 
soboty a neděle.

UPOZORNĚNÍ
Na Štědrý den a na Silvestra nelze vzhledem ke změně oběhů vozidel 
na denních linkách plně garantovat nasazení nízkopodlažních vozidel na 
některých spojích podle sobotních jízdních řádů, zejména v odpoledních 
hodinách. O nasazení nízkopodlažních vozidel se lze aktuálně informovat 
na telefonu 543 174 317. 
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PROVOZ IDS JMK 
BĚHEM SVÁTKŮ

Vážení cestující,
během vánočních a novoročních svátků budou regionální a městské linky v Brně jezdit následovně:
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Pozor 24. a 31. 12. 2020 je provoz běžných linek ukončen dříve. Využijte vyhledávač spojení. Pozor na výjimky.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Tiskové chyby vyhrazeny

V sobotu 9. 1. 2020 od 7:40 do 15:25 hodin a v neděli 10.1. 2021 od 7:35 do 15:20 hodin budou vlaky linky S3 v 
úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče u Brna, aut.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA NA LINCE S3
ŠAKVICE - HUSTOPEČE

09. A 10. 01. 2021

S3

Ve dnech 9. a 10. 1.2021 v době vždy od 8:30 do 16:35 hodin bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a 
Blanskem. Vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po třech odlišných linkách:
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících mezi uvedenými stanicemi. V ŽST 
Adamov je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 19 min. 
dříve oproti pravidelnému JŘ !
Linka B – přímá linka ze stanice Brno do stanice Blansko. V ŽST Blansko je zajištěn přestup cestujících na vlak ve 
směru Letovice. Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 9 min. dříve oproti pravidelnému JŘ !
Linka C – jede ze stanice Brno hl.n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj na linku 210). Autobusy ND jedou 
z ŽST Brno hl. n. o cca 10 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl.n. přes Babice nad Svitavou, Bílovice nad 
Svitavou a Brno-Židenice.
Linka B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno hl.n.. V ŽST Blansko je zajištěn přestup cestujících ze směru 
Letovice na přímé autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka C – jede ze stanice Bílovice nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj od linky 210).

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží (linka A,B,C) - před staniční budovou, na ul. Nádražní, u chodníku přiléhající ke smyčce 
trolejbusů, stanoviště č.13, naproti obvyklé zastávky u viaduktu Křenová – linka A a C
- na ul. Nádraží, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (linka B)
• Brno -Židenice (linka B) - na ulici Drobného, na zastávce autobusů IDS JMK „Brno,Náměstí 28.října“
• Brno-Židenice (linka A,C)
ve směru z Brna - na ulici Svatoplukova na zastávce autobusů „Brno, Stará Osada, stanoviště č.10“
ve směru do Brna - na ulici Bubeníčkova na zastávce autobusů „Brno, Stará Osada, stanoviště č.9“
(zastávka linek 55, 58, E75, 78)
• Bílovice nad Svitavou (linka A,C) - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, náměstí“ a na 
autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, žel. zast.“;
• Babice nad Svitavou (linka A) – při ústí mostku přes řeku ve směru k žel. zastávce a penziónu
• Adamov (linka A) – před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK „Adamov, žel.st.“
• Adamov zastávka (linka A) – na autobusové zastávce IDS JMK „Adamov, žel. zast.“
• Blansko (linka B) – před staniční budovou.

VÝLUKA NA LINCE S2
BRNO - BLANSKO

09. A 10. 01. 2021

S2

Ve dnech 5., 6. a 7. 1. 2021 vždy od 8:30 do 14:15 hodin budou vlaky na lince S21 v úseku Skalice nad Svitavou 
- Boskovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)

VÝLUKA NA LINCE S21
BOSKOVICE - SKALICE 
NAD SVITAVOU

5. - 7. 1. 2021

S21

Připravované
změny a výluky

Ve dnech  12. a 13. 1. 2021 v době vždy od 8:45 do 12:55 hodin budou vlaky na lince S3 v úseku Hrušovany - 
Židlochovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
• Židlochovice
- výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, stanoviště 1“
- nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, stanoviště 3“

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA NA LINCE S3
HRUŠOVANY - 
ŽIDLOCHOVICE

12. A 13. 01. 2021

S3



ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJEPřipravované

změny a výluky

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace, tramvajové tratě a chodníků v ulici Lesnické bude od 
soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 9 měsíců přerušen provoz tramvají na Lesnou.
Linka 9 bude od zastávky Jugoslávská (zastávky linky 5 v ulici Merhautově) odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť.
Provoz linky 11 bude upraven v souvislosti s výlukou Žabovřeská a oblast Černých Polí a Lesné nebude touto linkou 
obsluhována.
Náhradní dopravu z východní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka 46, která bude 
od zastávky Provazníkova odkloněna po trase Pošta Černá Pole (nová zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a 
Zemědělské) – Zemědělská – Erbenova – Schodová – Náměstí 28. října – Dětská nemocnice.
Náhradní dopravu ze západní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka x9 po trase Haškova 
– Loosova – Fillova – Slavíčkova – Halasovo náměstí – Fügnerova – Bieblova – Lesnická – Pošta Černá Pole (zastávka 
u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Tomanova (přeložena na ulici Jugoslávskou) – Jugoslávská – Dětská 
nemocnice.
Linky 46 a x9 budou v zastávce Dětská nemocnice provozně propojeny, tzn. autobusy linky 46 od náměstí 28. října 
budou pokračovat jako linka x9 zpět na Lesnou a naopak autobusy linky x9 od Jugoslávské budou pokračovat jako 
linka 46 na Lesnou.
Noční autobusová linka N93 bude v úseku Bieblova – Jugoslávská odkloněna po trase shodné s výlukovou linkou 
x9.
Pro přestup mezi tramvajovými linkami a autobusy náhradní dopravy je možné využít zastávky Dětská 
nemocnice nebo Štefánikova čtvrť.
Změny zastávek:
Jugoslávská – pro linku 9 přeložena do ulice Merhautovy, linka x9 obslouží původní zastávku linky 9 v ulici Jugoslávské
Tomanova – přeložena do ulice Jugoslávské, obsluhována linkami x9 a N93
Zemědělská – přeložena do ulice Zemědělské, obsluhována pouze linkou 46
Pošta Černá Pole – zřízena u křižovatky Jugoslávská × Zemědělská, obsluhována linkami x9, 46 a N93
Lesnická – bez obsluhy linkou 46, linky x9 a N93 obslouží zastávky linek 25 a 26
Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí – linka x9 obslouží zastávky společně s linkou N93 na přilehlých komunikacích
Čertova rokle – bez obsluhy

BRNO: REKONSTRUKCE 
ULICE LESNICKÉ

OD 09. 01. 2021

9, 11, 46, N93
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Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let 
přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v 
celé trase Stará osada – Rakovecká.

Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí 
– Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, 
zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 
44 a 84. Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad 
rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup 
obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce

BRNO: DLOUHODOBÁ 
VÝLUKA TRAMVAJÍ DO 
BYSTRCE A KOMÍNA

OD 09. 01. 2021

1, 3, 10, 11, 44, 84


