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V rámci mimořádných opatření spojených s prevencí 
onemocnění COVID-19 bude od noci z pátku 9. října 
na sobotu 10. října 2020 do odvolání upraven provoz 
nočních autobusových linek N89–N99 v Brně.

 V noci před nepracovním dnem se ruší spojení v 0:30 a 1:30.

V noci před pracovním dnem bude základní provoz nočních 
linek beze změn. 

Po celý týden se ruší část posilových spojů, zejména spoje 
odjíždějící ve vybraných směrech 5 minut před pravidelným 
spojením v 0:00.

Noční regionální linky pojedou bez omezení.

Řekněte si u řidiče v regionálním autobusu o tu správnou 
Zlevněnou jízdenku

www.idsjmk.cz

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

Cestujte a 
plaťte chytře
strana 5

SLEVOVÝ
PROGRAM

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno 
Muzeum Blanenska, které zajímavou 
formou představuje historii zdejšího regionu.
Sleva na vstupné do expozic ve výši 20 %
se poskytuje následovně:

20 % ze vstupného při předložení platné
jízdenky IDS JMK.
Sleva se poskytne i ze zlevněného vstupného 
pro studenty a seniory.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce a výstavy.
Pozvánka na zajímavou výstavu o 
netopýtech najdete na straně 4.

Muzeum 
Blanenska

https://www.muzeum-blanenska.cz        
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CESTUJI SE SLEVOU
STUDENTI, MLÁDEŽ A SENIOŘI

ZMĚNY V NOČNÍ DOPRAVĚ
 V BRNĚ

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student či 
senior? Určitě při cestách mimo Brno využíváte slevy. 

Hlaste prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou A nebo 
Zlevněnou B. 

A Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji včetně 
Brna stačí Zlevněná A. 

Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let potřebují 
při cestách bez brněnské městské dopravy Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou 
dopravu, potřebují Zlevněnou B. 

Pokud jsi nejste jisti, napiště nám na info@kordis-jmk.cz nebo navštivte informační a prodejní 
centra IDS JMK.



Tiskové chyby vyhrazeny

www.idsjmk.cz 24 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 2

Výluka na lince S31 bude mimořádně prodložena ještě na tento víkend. Možná až do pondělí do rána. Více na 
webu. Železniční stanice Rožná a zastávka Věžná budou obsluhovány obslužným spojem z Bystřice nad Perštejnem.
Vlaky na lince S31 budou v uvedených úsecích nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky 1780 a 1779 budou nahrazeny autobusy v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.
U vlaků S31/1780 a S31/1779 a o víkendu u vlaků S31/14905,14906,14909,14910 je přeprava jízdních kol zajištěna 
nákladním automobilem. U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“,
Věžná – pouze v obci na autobusové zastávce Věžná
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

MIMOŘÁDNÉ 
PRODLOUŽENÍ VÝLUKY NA 
LINCE S31 - NEDVĚDICE - 
BYSTŘICE NAD PERNŠ.

10. - 11. 10. 2020
S31

Od pátku 9. 10. 2020 do soboty 10. 10. 2020 bude upraven provoz linek 731 a 732 v Rousínově:
Linka 731: mezi zastávkami Rousínov, Královopolské Vážany (přeložena na III/37932) a Rousínov, autobusová 
stanice jede obousměrným odklonem po silnicích III/37931 a III/37926. Na odklonové trase obslouží zastávku 
Rousínov, škola.
Linka 732: mezi zastávkami Rousínov, autobusová stanice a Rousínov, Rousínovec (oba směry přeloženy na ulici 
Kroužeckou) jede obousměrně odklonem ulicemi Rudé armády, Slavkovská a Trnečkova.
Neobsloužené zastávky:
Rousínov, zdravotní středisko
Rousínov, betonárka
Změna zastávek:
Rousínov, Královopolské Vážany v obou směrech přeložena na silnici III/37932 ke křižovatce se silnicí III/37931.
Rousínov, Rousínovec v obou směrech přeložena do ulice Kroužecké ke křižovatce s ulicí Trnečkovou.

OMEZENÍ V ROUSÍNOVĚ

9. - 10. 10. 2020 (08:20-14:25)
731. 732

Od 13. 10. 2020 od 6:40 hodin nepřetržitě do 22. 10. 2020 do 15:00 hodin bude probíhat vlaková výluka na 
linkách R8, R12 a S71. Platí výlukový jízdní řád.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Kojetín nahrazeny autobusy ND.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Brno hl.n. - Nezamyslice nahrazeny autobusy ND.
Vlaky linky S71 budou v úseku Vyškov na Mor. - Nezamyslice nahrazeny autobusy ND.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“
• Ivanovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, aut. st.“
• Hoštice - Heroltice – u železniční zastávky
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Luleč - na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Rousínov - směr z Brna: na ulici Rudé armády na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“ směr do 
Brna: u nádražní budovy
• Křenovice horní n.- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, hor.žel.st.“
• Brno hl. n.
Linka R12: nástup: před staniční budovou u viaduktu Křenová výstup: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6(u 
pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
Linka R8:  směr z Brna: před staniční budovou u viaduktu Křenová a směr do Brna: na ulici Úzká na zastávce autobusů 
IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

VÝLUKA BRNO - VYŠKOV - 
NEZAMYSLICE

13. - 22. 10. 2020 (08:20-14:25)
R8, R12, S71

ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Ve dnech 13. a 15. 10. 2020 v době vždy od 8:15 do 13:40 hodin budou vlaky na lince S41 v úseku Rakšice - 
Bohutice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

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“

VÝLUKA RAKŠICE - 
BOHUTICE

13. A 15. 10. 2020 (08:15-13:40)
S41
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Vlaky linky S81 budou v úseku Znojmo – Šumná / Moravské Budějovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
od 15. 10. 2020 od 7:20 hodin nepřetržitě do 19. 10. 2020 do 14:50 hodin. 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
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Moravské Budějovice (linka A) - před výpravní budovou
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.“)

VÝLUKA NA LINCE S81 
ZNOJMO - ŠUMNÁ / MOR. 
BUDĚJOVICE

15. - 19. 10. 2020
S81

Ve dnech 15. až 19. 10. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:00 hodin budou vlaky linky S82 mezi Znojmem a Retzem 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 19 minut dříve, než je pravidelný odjezd 
vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět až o 14 minut později.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“
• Šatov – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK ,,Šatov, obecní úřad“
• Unterretzbach – na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstraβe“
• Retz – u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE S82 
ZNOJMO - RETZ

15. - 19. 10. 2020
S82

Vlaky na lince S31 budou mezi Tišnovem a Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky S31/1780 a S31/1779 jsou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem. Výluka platí od 12. 10. 
2020 od 7:30 hodin nepřetržitě do 30.11. 2020 do 15:25 hodin.

POZOR: Z důvodu silniční uzavírky jedou autobusy NAD za S31/1780 a S31/1779 mimo železniční stanici Rožná. 
Železniční stanice Rožná je obsloužena kyvadlovou linkou Bystřice nad Pernštejnem – Rožná.
U vlaků S31/1780 a S31/1779 je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku 
zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna. 
Železniční zastávka Prudká je obsloužena vybranými spoji
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, obecní úřad“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník, náměstí“ , na silnici u vjezdu do Rekreačního 
střediska Prudká
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“,
Věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S31 
TIŠNOV - NEDVĚDICE 

12. 10. - 30. 11. 2020
S31

Linka 257 od 12. do 25. 10. 2020 pojede obousměrně v pracovní dny v čase 7:10 až 14:50, soboty a neděle po 
celý den v úseku Olešnice, nám. – Lhota u Olešnice po objízdné trase po silnicích II/362, II/388 do Rovečného 
a dále po místní komunikaci Rovečné – Věstínek – Bolešín a silnicí III/36210 do Lhoty u Olešnice dle výlukového 
jízdního řádu.
Linka 301 má upravený jízdní řád v návaznosti na využití vozidel na lince 257 do Lhoty u Olešnice.

VÝLUKA KŘTĚNOV - 
LHOTA U OLEŠNICE

12. - 25. 10. 2020
257, 301

Od 17. 10. 2020 do 31. 10. 2020 bude přesunuta zastávka Olomučany, hor. konec cca 160 metrů k Blansku.PŘESUN ZASTÁVKY 
OLOMUČANY, HOR. 
KONEC

17. - 31. 10. 2020
230
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Z důvodu podbíjení tramvajové tratě bude ve dnech 10. a 11. října 2020 vždy od 8:10 do 19:10 omezen provoz 
tramvají do Líšně a na Stránskou skálu.
Tramvajová linka 8 pojede v úseku Geislerova – Novolíšeňská po jedné koleji.
Zastávka Geislerova ve směru do Líšně bude pro linku 8 přeložena do ulice Porhajmovy. Zastávky Židovský hřbitov, 
Krásného, Bělohorská, Bílá hora, Líšeňská a Novolíšeňská ve směru do Líšně budou obsluhovány na levé koleji, tzn. 
na nástupištích běžně využívaných pro směr do centra. Ve směru do centra obslouží tramvaje všechny pravidelné 
zastávky.
Z provozních důvodů pojede linka 8 v úseku Geislerova – Mifkova ve směru do Líšně o 1–4 minuty později, naopak v 
úseku Mifkova – Krásného ve směru do centra o 1–2 minuty dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Tramvajová linka 10 bude po dobu výluky mimo provoz.
Obsluhu zastávky Podstránská zajistí pravidelná autobusová linka 75, obsluhu zastávek Stránská skála a Stránská 
skála - smyčka není možné zajistit.

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA 
STRÁNSKOU SKÁLU

10. - 11. 10. 2020
8, 10

Z důvodu výměny kolejí a opravy povrchu komunikace bude o víkendu 10. – 11. října 2020 vyloučen provoz 
tramvají do Králova Pole a Řečkovic a omezen provoz trolejbusů a autobusů v oblasti zastávky Husitská.
V sobotu 10. října 2020 od 6:00 do 21:00 a v neděli 11. října 2020 od 6:00 do 16:00 bude vyloučen provoz tramvají:
Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Ečerova – Malinovského náměstí. Zastávka Malinovského náměstí bude 
přeložena k zastávkám linky 2 (pro výstup směr Cejl, pro nástup směr od Cejlu).
Linka 6 pojede v úseku Starý Lískovec, smyčka – Moravské náměstí a dále bude odkloněna ulicemi Milady Horákové 
a Lesnická do smyčky Zemědělská. Zastávka Moravské náměstí bude přeložena k zastávkám linek 3, 5 a 9.
Náhradní dopravu zajistí autobusové linky:
Linka x1 pojede v trase Hlavní nádraží – Moravské náměstí – Semilasso – Řečkovice. Zastávky Jungmannova a 
Husitská budou v obou směrech obsluhovány na přilehlých komunikacích mimo tramvajovou trať. Zastávka 
Semilasso ve směru do Řečkovic bude v sobotu 10. října po dobu prací přeložena do souběžného jízdního pruhu. 
Zastávka Tylova bude v obou směrech obsluhována na zastávkách autobusových linek na komunikaci. Ostatní 
zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách zastávek tramvají.
Linka x6 pojede v trase Hlavní nádraží – Moravské náměstí – Semilasso – Královo Pole, nádraží. Zastávky 
Jungmannova a Husitská budou v obou směrech obsluhovány na přilehlých komunikacích mimo tramvajovou trať. 
Zastávka Semilasso ve směru do Králova Pole bude přeložena do ulice Kosmovy k zastávce trolejbusů a autobusů. 
Ostatní zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách zastávek tramvají.
Změny na dalších linkách
Od 6:00 v sobotu 10. října 2020 nepřetržitě do 23:00 v neděli 11. října 2020 bude omezen provoz trolejbusů a 
autobusů:
Linky 30 (provoz zajistí autobusy), 53 a 84 pojedou v úseku Slovanské náměstí – Husitská ve směru k nádraží 
Královo Pole odklonem ulicemi Charvatská a Dobrovského. Zastávka Husitská bude v uvedeném směru přeložena 
do Palackého třídy k přeložené zastávce linek x1 a x6.

VÝLUKA TRAMVAJÍ DO 
ŘEČKOVIC + ZMĚNY NA 
LINKÁCH 30, 53, 84

10. - 11. 10. 2020
1, 6, 30, 53, 84
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Vážení cestující,
plaťte bankovní kartou za jízdu Integrovaným dopravním systémem 
Jihomoravského kraje jak ve vozech městské dopravy v Brně, tak ve 
vlacích i ve většině regionálních autobusů.

Elektronickou předplatní jízdenku přiřazenou k bezkontaktní kartě si nově 
pořídíte na našem novém eshopu. Přihlašte se na eshopu.idsjmk.cz!

Víte, že je možné koupit jakoukoli předplatní jízdenku IDS JMK elektronicky 
v novém e-shopu eshop.idsjmk.cz?
Jízdenka je vedena k vaší bankovní kartě, kterou si při přihlášení zaregistrujete. 
Bankovní kartou také můžete za jízdenku zaplatit. 
Pokud nežádáte slevu nebo kupujete jízdenku pro dítě do 15 let, nemusíte 
chodit nikam na přepážky, všechno vyřešíte z klidu domova.
Když si potvrdíte trvalé platby, už nikdy nezapomenete koupit předplatní 
jízdenku. 

Přihlašte se na eshopu.idsjmk.cz!

Víte, že je možné platit bankovními kartami za jízdenku přímo  
ve vozidlech DPMB v Brně? 
Pro cestu v rámci zón 100 + 101 (po Brně) stačí přiložit bankovní kartu při 
každém nástupu k validátoru. Jízdné se počítá automaticky. Za celý den 
cestování po Brně nezaplatíte nikdy víc než 90 Kč.
Pokud vaše cesta trvá jen 15 minut, přiložte kartu i při výstupu! Jinak se vám 
započítá jízdenka na 2 zóny / 60 minut.
Ve validátorech je možné koupit i kompletní sortiment jednorázových jízdenek. 
Přímo v tramvaji tak koupíte jízdenku třeba až do Blanska. 
Elektronické jízdenky z validátorů platí i ve vlacích a 
v regionálních autobusech. Stačí při kontrole předložit bankovní kartu. 
Projeté jízdenky a jejich cenu najdete na webu: eshop.idsjmk.cz. 
Pro zjištění informací o projetých jízdenkách není nutné se v e-shopu 
registrovat.

Víte, že už je možné ve většině reginálních autobusů platit bankovními 
kartami za jízdenku? 
Řidiči stačí nahlásit, kam jedete, nebo nahlásit počet zón a za jízdenku 
bezkontaktně zaplatit. 
Platbu kartou hlaste předem! Platební kartu přikladejte z boku platebního 
terminálu.
Zatím dostanete jízdenky v papírové podobě. Po ověření provozu elektronických 
jízdenek v Brně budou  elektronické jízdenky vydávány i v regionálních 
autobusech.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ESHOP.IDSJMK.CZ

JÍZDENKY
VE VALIDÁTORU

U ŘIDIČE
BEZKONTAKTNĚ

IDS JM
K 

XXXX XXX XXXX XXXX CESTUJTE A PLAŤTE
CHYTŘE
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