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Vážení cestující,
v noci ze soboty 28. března na neděli 29. března 2020
začíná platit středoevropský letní čas. Ve 2:00 se hodinky
posunou o hodinu vpřed na 3:00.
V Brně na linkách N89-N99 bude o jedno spojení od
Hlavního nádraží méně.
POZOR: noční vlakové a regionální linky s číslem nad
100 jsou dočasně mimo provoz. Více na straně 2.

10/2020

01
02
03

SITUACE V IDS JMK
V SOUVISLOSTI S COVED-19

OMEZENÍ PROVOZU
PŘEDPRODEJNÍCH MÍST

Dopravci, vozidla a řidiči IDS JMK jsou vybaveni dezinfekčními prostředky
Autobusy i vlaky nasazované na linkách v IDS JMK jsou pravidelně čištěny
a dezinfikovány, aby se předešlo případnému šíření coronaviru. Dopravci
na začátku týdne obdrželi od Ministerstva dopravy potřebnou dodávku
dezinfekčních prostředků. Nyní jsou jimi vozidla vybavena a všichni pracovníci
dopravců svá vozidla pravidelně čistí. Prostředky jsou průběžně doplňovány.
Pracovníci KORDIS pomáhají při dezinfekci vozidel
Do dezinfekce vozidel se zapojují i pracovníci KORDIS, neboť našim cílem
je nyní minimalizace rizika přenosu nákazy. Ve významných koncových
terminálech (např. areál Ústředního autobusového nádraží Zvonařka) tak
jsou připraveni pomáhat řidičům s čistěním vozidel, aby dezinfekce mohla
být prováděna i při kratších přestávkách mezi spoji.
Jihomoravský kraj distribuuje roušky pro řidiče
Prostřednictvím Jihomoravského kraje probíhá i distribuce roušek pro řidiče.
Zamezuje se tak možnost přenosu viru na cestující. V současné době jsou již
rouškami vybaveni všichni dopravci v kraji.
Četnost spojů zabezpečuje bezpečnou dopravu do zaměstnání
V současné době je doprava v IDS JMK zabezpečena podle prázdninových
jízdních řádů. Jihomoravský kraj tak vychází vstříc zaměstnavatelům, kteří se
obávali přechodu na víkendový režim. Měli obavy, aby se jejich zaměstnanci
mohli dopravit do práce.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Omezovány jsou naopak spoje, které přepravu do zaměstnání obvykle
nezajišťují. Od noci z pátku na sobotu tak dojde ke zrušení nočních spojů
regionální dopravy odjíždějících z Brna po půlnoci. Podobně Dopravní
podnik města Brna omezí i víkendová noční spojení. Drobně budou od
víkendu omezeny i vlaky do sousedních krajů, nebude se však jednat o
zásadní omezení.

https://koronavirus.jmk.cz
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Aktuální dopravní
situace v IDS JMK
Aktuální dopravní informace v IDS JMK

Aktuálně na všech regionálních linkách IDS JMK včetně vlaků a brněnské městské dopravy platí letní prázdninové
jízdní řády s drobnými výjimkami. Podle zvláštních jízdních řádů jezdí vlaky dálkové dopravy. Omezeny jsou vlaky
společnosti ARRIVA mezi Veselím n. M. - Starým Městem. Nejezdí linka 211 a linka 215 nejezdí o víkendech.
Omezení nočních linek
Od noci z 27. 3. na 28. 3. 2020 budou dočasně zrušeny veškeré regionální noční spoje (vlakové i autobusové). Na
brněnských nočních linkách N89 až N99 jsou v noci před nepracovním dnem zrušena spojení („rozjezdy“) v 0:30,
1:30 a 4:30 hod. Spojení v 5:20 a 5:40 hod. jsou sloučena do jednoho v čase 5:30 hod.
Zrušené vlaky
Od soboty 28. 3. Pardubický kraj dočasně na lince S22 ruší vlaky: 4768, 4782, 4784, 4786, 4763, 4783, 4785, 4787.
Od soboty 28. 3. se ruší následující vlaky směřující do Kraje Vysočina: na lince S81: 1931, 1935, 24837, 1932, 1934,
24836.
Od pondělí 30. 3. Olomoucký kraj zavádí na lince S71 prázdninový provoz a dočasně ruší vlaky: 3783, 4081, 3782,
4082.
Jízdní řády najdete na https://www.idsjmk.cz/linky.aspx.
Kompletní přehled zrušených vlaků - https://www.idsjmk.cz/kestazeni/200326Zrusenevlaky.pdf.
Aktuální jízdní řády nemusí být na zastávkách vylepeny, protože na základě aktuálního vývoje situace
může docházet k dalším změnám.
Pro vyhledání spojení využívejte vyhledavač spojení na webu www.idsjmk.cz, který obsahuje aktuální a správná
data.
Děkujeme za pochopení!
VÝLUKA NA LINCE R8 +
S71
27.3.-29.4.2020
R8, S71

Od 27. 3. 2020 nepřetržitě do 29. 4. 2020 bude probíhat výluka na linkách R8 a S71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno-Kr. Pole – Brno hl. n. – Vyškov - Kojetín nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlak 4076 a vlak 4074 linky S71 bude 2´, respektive 3´ na odjezdu uspíšen.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín (mimo IDS JMK) - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před staniční budovou u viaduktu Křenová;
- směr do Brna: na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

ÚAN ZVONAŘKA - ZMĚNA
NÁSTUPIŠŤ
OD 1.4.2020

Vážení cestující,
od 1.4.2020 dojde ke změně nástupišť na autobusovém nádraží Zvonařka.
Plánek platný od 1.4.2020 - https://www.idsjmk.cz/mapa/Uzel-Zvonarka200401.pdf.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

V pondělí 30. 3. 2020 od 6:00 do 16:00 hodin budou vlaky linky S3/4601, 4604, 4635, 4606, 4640, 4643, 4644,
4611, 4648, 4645, 4614, 4647, 4656, 4649, 4658 v úseku Vranovice – Šakvice a zpět nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou organizovanou dle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE S3
ŠAKVICE - VRANOVICE

Ostatní vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav jedou dle svého pravidelného jízdního řádu.

30.3.2020

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• Pouzdřany - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

S3

Od 30. 3. 2020 do 7. 6. 2020 bude upraven provoz linek 610, 611 a 630 z důvodu úplné uzavírky silnice II/418
v úseku mezi obcí Újezd u Brna - křižovatka s III/4166.

VÝLUKA U ÚJEZDU U BRNA

Linka 610 pojede mezi zastávkami Újezd u Brna, Městský úřad a Otnice, Na Konci odklonem po obousměrné
objízdné trase: Újezd u Brna, MěÚ – silnice II/416 – Hostěrádky-Rešov – Šaratice – silnice III/4166 – křižovatka se
silnicí II/418 – silnice II/418 – Otnice, Na Konci. Všechny spoje tak budou vynechávat zastávku Újezd u Brna,
Rychmanov.

30.3.2020 - 7.6.2020
610, 611, 630

Linka 611 pojede po své trase, dochází pouze k časové úpravě sobotního spoje č. 201.
Linka 630 pojede po své trase, dochází k časovým posunům jednotlivých spojů z důvodu návaznosti na linku
610 v Otnicích.

ZMĚNY NA LINKÁCH 802,
804 A 805 VE ZNOJMĚ (UL.
OBLEKOVICKÁ X UL. POD
SKLEPY)
30.3.2020 - 17.5.2020

Od 30.3.2020 do 17.5.2020 linky 802, 804 a 805 pojedou pouze z nebo do zastávky Oblekovice, Bohumilice II.
Přesunuté zastávky:
• Oblekovice, Bohumilice II je přesunuta přibližně 50 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Pod Sklepy.
Neobsluhovaná zastávka:
• Oblekovice, Bohumilice I
• Oblekovice, Nesachleby

802, 804, 805
Od 31.3.2020 od 8:30 hod. nepřetržitě do 9.4.2020 do 16:30 hodin vlaky linky S3 / 4601, 4604, 4635, 4606, 4645,
4656 budou v úseku Vranovice – Šakvice a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou
dle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE S3
VRANOVICE - ŠAKVICE
31.3.-9.4.2020

POZOR: Souběžně od 31.3.2020 od 7:00 do 7.4. do 17:00 hodin probíhá výluka Hrušovany u Brna – Židlochovice.

S3

Ostatní vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav jedou dle svého pravidelného jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• Pouzdřany - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zavedena.

VÝLUKA NA LINCE S3
MODŘICE - ŽIDLOCHOVICE
31.3.-7.4.2020

Od 31.3.2020 od 7:00 hodin nepřetržitě do 7.4. 2020 do 17:00 hodin budou vybrané vlaky linky S3 v úseku
Modřice - Židlochovice a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Výlukové jízdní řády jsou uvedeny na https://www.idsjmk.cz/#lock33371.

Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po čtyřech odlišných
linkách:
• Linka A: (Brno hl.n.) Modřice – Vranovice (přes Hrušovany u Brna)
• Linka B: Modřice – Hrušovany u Brna
• Linka C: (Brno hl.n.) - Modřice – Židlochovice (přes Hrušovany u Brna)
• Linka D: (Brno hl.n.) - Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)

S3
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