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CENTRUM

Přemýšlíte o přechodu z papírové 
jízdenky na elektronickou předplatní 
jízdenku na bankovní kartě? Navštivte 
nově otevřené Kontaktní centrum IDS 
JMK v podchodu pod halou hlavního 
nádraží v Brně. Poradíme Vám. Otevřeno 
je v pracovní dny 8:00 - 18:00 hodin 
s polední přestávkou 12:30 - 13:00.

Kontakní centrum IDS JMK
v Brně na Hlavním nádraží
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KONTAKTNÍ CENTRUM IDS JMK V NOVÉM

14. 2.

COVID-19
AKTUÁLNÍ PROVOZ

Vlaky jezdí podle jízdních řádů platných pro běžné pracovní dny. Přehled zrušených vlaků 
naleznete na odkazu - https://content.idsjmk.cz/kestazeni/201223COVID19-vlaky.pdf.
Regionální  autobusy jezdí podle upravených jízdních řádů. Dočasně jsou zrušeny vybrané 
spoje. Obvykle se jedná o posilové autobusy. Mimo provoz jsou i nadále regionální noční 
autobusové spoje, vybrané spoje na lince 108 a linka 211. Mimo provoz je zastávka Aqualand 
Moravia.
Městské linky IDS JMK v Brně (linky 1-84 a N89 - N99) jezdí i nadále podle jízdních řádů 
platných pro prázdniny. 
Aktuální informace uveřejňujeme na webu www.idsjmk.cz.
Stav k 11. 2. 2021

Provoz platný k 11. 2. 2021 - 8:00

2m 2m2m

Děkujeme, že nosíte roušky 
a dodržujete rozestupy na 
zástávkách a ve vozidlech
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Padá sníh nebo ledovka - hned víte, kde je váš spoj

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

TARIFNÍ INFORMACETARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

Především během zimních měsíců se mohou 
objevit komplikace spojené s hustým sněžením, 
nízkými teplotami nebo náledím.

I přes naši maximální snahu může dojít ke 
zpoždění spojů nebo k jejich úplnému zrušení.

Pokud potřebujete vědět jaká je aktuální situace 
v dopravě, můžete využít následující informační 
kanály IDS JMK.

  

 

  

    

Děkujeme Vám za pochopení.

Aktuální on-line informace
z provozuVíte, co jsou to ELPY a jak fungují?

Elektronické informační panely - ELPy jsou umístěny v celém Jihomoravském kraji 
na vybraných autobusových a vlakových zastávkách a významných přestupních uzlech. 
V současné době je jich v provozu více než 200 v regionu a přibližně 150 v Brně. Setkat se 
můžete s panely 5řádkovými nebo 3řádkovými především v Brně. 

Co panely zobrazují?
Panely zobrazují především reálné odjezdy vozidel - na panelu svítí čas odjezdu nebo počet 
minut do odjezdu vozidla.

V případě, že vozidlo není v systému zcela v pořádku přihlášeno, zobrazuje panel odjezd dle 
běžného jízdního řádu - na panelu je tento odjezd zobrazen +-.

Spodní řádek slouží především k informování o aktuálních a mimořádných změnách v provozu. 

Většina panelů zobrazuje aktuální čas, teplotu (pokud, je panel tepelným čidlem vybaven). 
Dispečer má možnost využít také kameru nebo reproduktor u některých panelů 

Kdo panely řídí?
Panely jsou napojeny na Centrální dispečink IDS JMK (v Brně na dispečink DPMB). Dispečeři 
mohou během mimořádností na panely poslat aktuální informace. Panely umožňují také 
celoobrazovkové zobrazení.
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PROSÍME INFORMUJTE ŘIDIČE, 
že budete platit bezkontaktně kartou,
že cestujete s platnou předplatní nebo 
jednorázovou jízdenkou.

IDS JM
K 

XXXX XXX XXXX XXXX 

LINKA   SMĚR                   NÁST. ODJEZD

INFORMACE:  5 4317 4317   WWW.IDSJMK.CZ

1       Řečkovice                    1       **
2        Stará osada                  1    8 min
1       Řečkovice                    1    15:28
2       Stará osada                      1    15:32+-
POZOR: .....

vozidlo nyní odjíždí / spoj je v zastávce
vozidlo přijede/odjede za 8 minut
vozidlo přijede/odjede v 15:28
vozidlo přijede/odjede pravděpodobně podle JŘ
informační řádek

reproduktor kamera

Webové stránky - www.idsjmk.cz

Aplikaci IDS JMK POSEIDON

Mapu provozu - https://mapa.idsjmk.cz

Twitter - https://twitter.com/ids_jmk

Telefonní linku - 5 4317 4317
(volba 1 - regionální autobusy a vlaky)
(volba 2 - městská doprava v Brně)
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Výluky od 12. 2. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
15. - 18. 2. 2021

S3

Od 15. 2. 2021 od 8:50 hodin nepřetržitě do 18. 2. 2021 do 15:30 
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. nádr.“, stanoviště č.10
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE S3

14. 2.  2021

S3

V neděli 14. 2. 2021 od 9:00 do 15:00 hodin nepojedou z důvodu 
nedostatečné kapacity trati následující vlaky linky S3 v úseku 
Brno-Královo Pole – Kuřim:
4921, 4925, 4919, 4923, 4967, 4969, 4971, 4918, 4922, 4926, 4928, 
4966, 4970, 4920.

Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA MORAVSKÝ KRUMLOV - 
BOHUTICE

16. A 18. 2. 2021

S41

Ve dnech 16. a 18. 2. 2021 v době vždy od 7:50 do 13:30 hodin 
budou vlaky na lince S41 v úseku Bohutice – Rakšice – Moravský 
Krumlov a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle 
výlukového jízdního řádu.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Rakšice - na zastávce autobusů IDS JMK „M. Krumlov, Rakšice, 
restaurace“ (jen směrem do Bohutic) a u nádraží na zastávce autobusů 
IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ NA STRÁNSKOU SKÁLU
12. - 15. 2.  2021

10

Z důvodu demolice části silničního mostu v ulici Bělohorské 
nebude od 8:45 v pátek 12. února 2021 do 13:15 v pondělí 15. 
února 2021 možná jízda tramvají na Stránskou skálu.

Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky 
Novolíšeňská.

• Vynechá tak zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - 
smyčka.

• Na odklonové trase obslouží zastávky linky 8.

Náhradní doprava bude zajištěna polookružní autobusovou 
linkou x10 po trase a zastávkách Novolíšeňská (zastávka 
trolejbusů směr centrum) – Zetor - smyčka – ZKL (zřízena v ulici 
Trnkově) – Slévárna Heunisch (zřízena v ulici Zaoralově) – Zetor - 
silnice – Novolíšeňská.

Změny  zastávek:
Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka 
nebudou obsluhovány. Náhradou je možné využít také zastávky 
Podstránská (na mostě, obsluhována linkou 75) nebo Bělohorská 
(obsluhována linkami 8, 10, 55 a 75).

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - HUSTOPEČE

19. 2. - 1. 3. 2021

S3

Z důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu 
budou vlaky linky S3 v úseku Vranovice - Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy od 19. 2. 2021 od 8:30 
nepřetržitě do 1. 3. 2021 do 17:30 hodin.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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. nádr.“, stanoviště č.1
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.
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TIŠNOV - VÝLUKA DVOŘÁKOVA
OD 15. 2. 2021

333 (+ VYBRANÉ SPOJE LINEK 311, 330, 331)

Od pondělí 15. 2. 2021 do pravděpodobně 20. 8. 2021 bude 
probíhat oprava ulice Dvořákova v Tišnově.
Linka 333 pojede ve směru do Lomnice mezi zastávkami Tišnov, žel.
st. a Tišnov, Kukýrna všemi spoji odklonem ul. Janáčkova, přes nám. 
Komenského a nám. Míru a dále po své trase, čímž vynechá zastávky 
Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova. Náhradou zastaví na dočasně 
zřízené zastávce Tišnov, nám., umístěné před budovou městského 
úřadu.

Garantované návaznosti ze zastávek Tišnov, Nádražní a Tišnov, 
Riegrova budou přesunuty do zastávky Tišnov, žel.st.

Účelové spoje linek 311, 330 a 331 (ke gymnáziu) běžně vedené 
přes zastávku Tišnov, Riegrova budou upraveny následovně:

• spoje 311/26, 330/70, 330/6 a 331/190 pojedou od zastávky Tišnov, 
Rybníček přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st. do zastávky 
Tišnov, Riegrova, kde budou ukončeny;

• spoj 330/80 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku 
Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; 
cestující do zastávky Tišnov Riegrova mohou využít ostatních spojů 
mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Riegrova (resp. Tišnov, nám.);

• spoj 331/6 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, 
Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního 
vyučování ihned pokračovat jako linka 333 přes Tišnov, nám. dále do 
Lomnice.

Sledujte prosím výlukové jízdní řády.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA MORAVSKÝ KRUMLOV - 
MORAVSKÉ BRÁNICE

23. A 25. 2. 2021

S41

Ve dnech 23. a 25. 2. 2021 vždy v době od 08:05 do 14:15 budou vlaky 
S41/11526, 11506, 11528, 11530, 11532, 11508, 11507, 11527, 11509, 
11529, 11531, 11533 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, 
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Vlaky 
z/do Brna pojedou přímo do/z Ivančic, kde je umožněn přestup 
cestujících na/z náhradních autobusů.

Autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov (mimo 
žel. stanici), Rakšice do Bohutic a zpět.
Linka B – pojede ze železniční stanice Ivančice do Moravského 
Krumlova na zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze 
cestující na zastávky linky 440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, Stezka, 
Moravský Krumlov žel.st. a zpět.

Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a autobusy linek 440, 
441, 442, 443 a 445 ve směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK 

„Moravský Krumlov, u parku“.

Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Ivančice (linky A a B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Ivančice, žel. st.“
Moravský Krumlov (linka B) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“;
Moravský Krumlov (linky A a B) - na zastávce autobusů IDS JMK 

„Moravský Krumlov, u parku“
Moravský Krumlov (linka A)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, poliklinika“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Břízová“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, jatky“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Durdice“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“
Moravský Krumlov (linka B)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka“ (od 
Ivančic jen pro výstup)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“ (od 
Ivančic jen pro výstup)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Stezka“ (od 
Ivančic jen pro výstup)

- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Rakšice (linka A) - u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK 

„Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice (linka A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

PŘESUN ZASTÁVKY ŠEBETOV
15. - 19. 2. 2021

251

Od 15. 2. do 19. 2. 2021 proběhnou stavební práce v prostoru 
křižovatky v Šebetově. Zastávka pro linku 251 směr Velké Opatovice 
bude přesunuta o cca 30 metrů ve směru Cetkovice.
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Připravované výluky od března 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BRNO - SOKOLNICE-TELNICE

1. 3. - 5. 3. 2021 (VŽDY 8:30 - 13:30)

S2

Ve dnech 1. až 5. 3. 2021 v době vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou 
vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy. Autobusy náhradní dopravy budou 
odjíždět z Brna o 15 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, 
naopak budou do Brna přijíždět o 19 minut později.
V žst. Brno hl.n.na autobusy náhradní dopravy nečekají žádné 
vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru Brno - 
Blansko.
Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4713, 4715, 4717, 4719, 4721
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4006, 4008, 4010, 4744, 4746
Na autobusy náhradní dopravy ze směru Sokolnice-Telnice 
nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně pokračování vlaků 
samotných směr Blansko.
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“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - HUSTOPEČE U BRNA

4. 3. 2021 (9:30 - 19:30)

S3

Ve čtvrtek 4. 3. 2021 v době od 9:30 do 19:30 hodin budou vlaky 
linky S3 v úseku Vranovice - Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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. nádr.“, stanoviště č.1
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

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

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
NA LINCE S41

2. A 3. 3. 2021 (8:15 - 14:00)

S41
Ve dnech 2. a 3. 3. 2021 v době vždy od 8:15 do 14:00 hodin bude 
probíhat výluka na lince S41. Všechny vlaky budou po dobu 
výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.
Autobusy pojedou z Brna a do Brna po dvou odlišných linkách:
Linka I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských Bránic 
a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný 
přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a linku S do Střelic.
Linka S – pojede z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské 
Bránice a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný 
přestup na vlaky směr Moravský Krum. a Bohutice a linku I do Ivančic.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n. – na zastávce NAD na ulici Uhelná
Brno-Horní Heršpice (linka I) – autobusová zastávka IDS JMK 

„Heršpická“ (linka N96);
Brno-Horní Heršpice (linka S) – na ulici Jihlavská na zastávce 
autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov (linka 40)“
Střelice dolní – (linka S) – v obci, na náměstí Svobody na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“;
Střelice - (linka S ) - v obci, na ulici Tetčická u křižovatky s ulicí Nádražní 
a Ant. Smutného přesunutá zastávka IDS JMK „Střelice, Vršovice“;
Radostice (linka S) - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 

„Radostice, Mlýnská silnice“;
Silůvky (linka S) - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská 
(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“);
Silůvky (linka I ) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“;
Moravské Bránice (linka S, I )- před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Mor.Bránice, žel.st.“) a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 

“Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru z Brna)
Ivančice letovisko (linka I) – v obci, na silnici na zastávce autobusů 
IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město (linka I) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
Ivančice (linka I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS 
JMK „Ivančice žel. st.“;
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Jedovnický potok s Rudickým propadáním a rybník Olšovec
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Tiskové chyby vyhrazeny

Rudické propadání + okolím rybníka Olšovce
Jedno z nejzajímavějších a nejtajemnějších míst Moravského krasu je Rudické propadání.

Jak se k propadání dostanete?
Ze zastávky Jedovnice, Pila se vydejte po cestě do údolí a pokračujte po vyšlapané cestě 
(naučné stezce) až k propadání. Po prohlídce propadání můžete pokračovat přes obec 
Rudice (větrný mlýn) zpět do městysu Jedovnice. Doporučujeme kvalitní obuv a teplé zimní 
vybavení.
Trasa je součástí naučné stezky - Rudické propadání, která má 2 km a 5 zastávek. Doba 
prohlídky činí přibližně 1 hodina.
Pokud to podmínky umožní, můžete absolvovat celou naučnou stezku včetně obejití rybníka 
Olšovce. Trasa celé naučné stezky se 13 zastávkami je dlouhá 7 kilometrů, její absolvování i 
s prohlídkou zajímavostí na trase vyžaduje cca 4 - 5 hodin. Nastoupit na ni můžete v městysu 
Jedovnice nebo i u propadání.

Doporučené spojení o víkendu:
Z Brna autobusem linky 201 ze Staré osady do zastávky Jedovnice, Pila (k Rudickému 
propadání) nebo až do zastávky Jedovnice, nám. Autobusy linky 201 jezdí v intervalu 1 
hodina v obou směrech pro cestu tam i zpět. Alternativně lze využít také vlak S2 a linku 231 
(cesta přes Blansko).

Využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

Šťastnou cestu s IDS JMK
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Zajímavosti o propadání

Rudické propadání je nejmohutnější propadání 
v Moravském krasu. Vody Jedovnického potoka 
postupně padají až do hloubky 90 metrů. V propadání 
se tak nalézá jeden z nejvyšších vodopádů v České 
republice. V jeskyni se také nalézá Rudická propast, 
nejhlubší česká suchá propast, a Obří dóm, jedna z 
největších jeskynních prostor v Česku. Srbský sifon 
pak tuto jeskyni spojuje s Býčí skálou. Nedaleko od 
Býčí skály Jedovnický potok vyvěrá.

S Rudickým propadáním bezprostředně sousedí 
skalní útvar Kolíbky, který je oblíbeným místem 
horolezců i filmařů - součast naučné stezky.

Vývěr nedaleko Býčí skály


