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AKTUÁLNÍ ZMĚNY
 V DOPRAVĚ

Změny v Brně a regionu

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

CESTOVÁNÍ
VLAKEM

PROSÍME NEZAPOMEŇTE, 
že jednorázové papírové 
jízdenky zakoupené předem 
z automatu nebo na 
pokladně ČD musíte před 
nástupem do vlaku označit 
na nástupišti.

Průvodčí jízdenky neoznačují!

Doporučujeme kupovat jízdenky v 
mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON. 

Do vlaku nebo autobusu nastupujte již 
s platnou jízdenkou.

Děkujeme za pochopení.

Označování jízdenek
na nástupišti

Vážení cestující,
od příštího týdne se mění mnoho věci ve veřejné dopravě v Jihomoravském kraji. Některé výluky 
končí a jiné naopak začínají:
V Brně se obnovuje provoz tramvají na linkách 6 a 8 do Starého Lískovce. Upravují se také 
polohy zastávek kolem kampusu - Netroufalky. Obnovuje se provoz tramvají na Lesnou.
Od 21. 9. 2021 začíná 14denní výluka na linkách R8, R12 a S71 - Brno - Nezamyslice.
Od 21. 9. 2021 se vrací na koleje vlakové linky S4, S41, R54 a R11.
Pokračují/ začínají výluky v různých úsecích na vlakových linkách S52 a S8.
Od 27. 9. 2021 začíná výluka na lince S81.
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Vážení cestující 

od 16. do 22. září 2021 probíhá tradiční Evropský týden mobility.
V rámci něj se koná několik zajímavých akcí.
Ve středu 22. září 2021 vám doporučujeme navštívit Den otevřených 
dveří Centrálního dispečinku IDS JMK.

Upozornění: s ohledem na aktuální situaci je nutné mít během akce 
nasazený respirátor FFP2.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

.......................................................................................................................

V sobotu 18. 9. 2021 se koná tradiční akce v areálu Areál dopravní 
výchovy – Bauerova 7

DEN MOBILITY NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM 
HŘIŠTI RIVIÉRA
KDY: 18. 9. 2021 v době od 10:00 do 18:00 hodin
KDE:  Areál dopravní výchovy – Bauerova 7, Brno-Pisárky
POŘÁDÁ: Magistrát města Brna, Odbor dopravy

Akce pro rodiny s dětmi zaměřená na opatření bezpečnosti v dopravě. 
Pro děti, ale i dospělé, jsou připraveny soutěže o zajímavé ceny a 
další program během celého dne.
VSTUP ZDARMA

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
KORDIS JMK, a.s.

KDY:  22. 9. 2021 v 15:30 hodin
KDE: Brno, Nové sady 30,
KORDIS JMK, a. s., sraz u vstupu do 
budovy
KDO: KORDIS JMK, a. s.

Přijďte se podívat, jak se řídí veřejná doprava na 
jižní Moravě, jak vznikají data do informačních 
panelů na zastávkách nebo jak se zařizuje, aby 
vám neujel navazující spoj. Těšíme se na Vás.

VSTUP ZDARMA
www.idsjmk.cz
https://brnoinmotion.cz/etm

Těšíme se na Vás



Kategorie
cestujícího

bez předplatní 
jízdenky pro 

zóny 100+101

 s předplatní 
jízdenkou pro 
zóny 100+101

počet
zón cena počet

zón cena

dospělý 8 zón 63 Kč 6 zón 49 Kč
cestující 65+* 8 zón 15 Kč 6 zón 12 Kč
student do 8 zón 15 Kč 6 zón 12 Kč

Ve všech spojích IDS JMK bude platit 
Tarif IDS JMK.
Jednodenní jízdenky IDS JMK
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších 
oblastí kraje do Kunštátu doporučujeme 
využít jednodenní jízdenku IDS JMK 
(za 190 Kč, pokud pojedete přes Brno a 
nemáte pro Brno předplatní jízdenku, 
nebo za 150 Kč, pokud pojedete mimo 
Brno). Platí jak pro cestu tam, tak pro 
cestu zpět.

24 H
Jednodenní jízdenka 
mimobrněnská -150 Kč.
Jednodenní jízdenka 
celosíťová -190 Kč.

Jednodenní jízdenka základní
v nepracovní dny (SO+NE+SV.)

platí až pro 2 dospělé + 3 dět do 15 let.

PŘEHLED SPOJENÍ

Ve dnech 17. – 19. 9. 2021 proběhne v Kunštátě tradiční Kunštátský jarmark. 
Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení vybraných linek 
v oblasti. Jedná se konkrétně o následující posílení spojů:

Pátek 17. 9. 2021

V pátek je doprava na akci zajištěna dle běžných JŘ s ohledem na zahájení akce. 
Hlavní program proběhne až během soboty a neděle.

Sobota + neděle 18. a 19. 9. 2021
Pro cestu z Brna využijte přímou autobusovou linku 301, která bude posílena:

Jsou zařazeny posilové spoje z Brna do Kunštátu v časech 8:27, 9:27 a 11:27. 
Posilové spoje nečekají na žádné přípoje.

Z Kunštátu do Brna budou posíleny odjezdy od 13:43 do konce provozu. 

POZOR: Posilový spoj z Kunštátu v čase 17:03 nezajíždí k zastávce Kuřim, TE.

Využít lze také spojení vlakem S2 a s přestupem ve Skalici nad Svitavou na navazující 
linku 256.

Program jarmarku

Během akce budou přesunuty zastávky v Kunštátě. Více na další straně.

JÍZDENKY

Jednorázové jízdenky
Pro cestu lze využívat také klasické 
jednorázové jízdenky IDS JMK, které 
koupíte přímo u řidiče v regionálních 
autobusech nebo na vlakových nádražích.
Ceny jízdenek Brno - Kunštát
při cestě z centra Brna

* Ceny uvedené v tabulce platí při nevyužití městských linek 
1 - 99 po Brně. Slevu je třeba doložit dle Tarifu IDS JMK.

Přejeme vám šťastnou cestu
a krásné zážitky v 

MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON

App Store
AVAILABLE ON THE                 

Google 
ANDROID                  

Jízdenky IDS JMK pro Brno i region

SPOJENÍ
KUNŠTÁTSKÝ JARMARK

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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OMEZENÍ V KUNŠTÁTĚ - PŘESUNY ZASTÁVEK
18. - 19. 9. 2021

256, 276, 301

Z důvodu uzavření náměstí v Kunštátě a jeho blízkého okolí 
nebudou v sobotu od 6:00 do 21:00 a v neděli od 6:00 do 19:00 
obsluhovány stálé zastávky Kunštát, náměstí. 
Zastávka „pod kostelem“ (přestup mezi linkami 256 a 301) je 
přesunuta k parku u ulice Tenorova, zastávky u Městského 
úřadu a obchodního domu budou přesunuty cca 100 metrů směr 
Sychotín do ulice Fr. Halase.
Linky 256 a 301 zastaví v zastávce Kunštát, náměstí 2x (před a 
za uzavřeným úsekem). Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, náměstí 
platí pro stanoviště „u parku“. Ze stanovišť před uzavřeným úsekem 
(„Fr. Halase“ a „nad kostelem“) ve směru Brno a Boskovice odjíždějí 
autobusy v čase příjezdu. Nástup a výstup cestujících s jízdním kolem 
do spojů s přepravou jízdních kol bude umožněn na stanovištích „nad 
kostelem“ a „Fr. Halase“.
Linka 276 zastaví (vyjma spojů 208 a 212) v zastávce Kunštát, nám. 2x 
(před a za uzavřeným úsekem). Spoje 208 a 212 budou ukončeny na 
stanovišti „Fr. Halase“. Cestující pro přestup na linku 256 do Boskovic 
využijí přípoj linkou 301 na stanoviště „u parku“. Odjezdový čas ze 
zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště „nad kostelem“. směr 
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PŘESUN ZASTÁVKY LOVČIČKY
21. - 27. 9. 2021

610, 611, 630
Zastávka Lovčičky je přesunuta ke křižovatce naproti Hostinci U 
Bébarů od 21. do 27. 9. 2021 z důvodu konání hodů.

OMEZENÍ VE VRANOVĚ U BRNA
18. - 19. 9. 2021

57, N93
Z důvodu konání krojovaných hodů nebude od 12:00 v sobotu 18. 
září 2021 do 6:00 v neděli 19. září 2021 možná jízda autobusů do 
smyčky ve Vranově.
Linky 57 a N93 budou ukončeny v zastávce Vranov, Myslivna. 
Neobslouží tak zastávky Vranov, křižovatka a Vranov, smyčka.
Linka 310 jede bez omezení.
Změny zastávek:
Vranov, křižovatka – obsluhována pouze linkou 310
Vranov, smyčka – bez obsluhy.

PŘESUNY ZASTÁVEK VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
17. - 19. 9. 2021

542, 550, 551
Ve Velkých Pavlovicích se koná kulturní akce „Velkopavlovické 
vinobraní“, proto budou změněny zastávky od 17. 9. 2021 od 8:30 
hodin do 19. 9. 2021 do 8:30 hodin následovně:
Všechny zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ budou přemístěny 
na začátek ulice Dlouhé za kruhový objezd s hlavní silnicí (místní 
komunikace směr ZŠ a Gymnázium).
Linka 542 směr Břeclav a linka 551 směr Němčičky - Bořetice - 
Klobouky u Brna pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy od 
okružní křižovatky s hlavní silnicí.
Linka 542 směr Hustopeče a linka 551 směr Zaječí - Milovice - 
Mikulov pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy k okružní 
křižovatce s hlavní silnicí.

PŘESUN ZASTÁVEK V ŠEBETOVĚ
AŽ DO 30. 11. 2021

Přesun zastávek v Šebetově se prodlužuje až do 30. 11. 2021.
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VÝLUKA BRNO - VYŠKOV - NEZAMYSLICE
21. - 4. 10. 2021

R8, R12, S71
Od 21. 9. 2021 od 7:40 hodin nepřetržitě do 4. 10. 2021 do 17:00 
hodin budou vlaky na linkách R8, R12 a S71 nahrazeny autobusy.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Přerov – Kojetín) – Vyškov 
na Mor. – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov 

- Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového 
jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice 
na Hané, Chvalkovice na Hané“;

• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice 
na Hané, aut.st.“;

• Hoštice-Heroltice - u nádraží;
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Vyškov, žel. st.“)

• Luleč - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Rousínov
směr do Vyškova - na ul. Rudé armády na zast. autobusů IDS JMK 

„Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna - ve smyčce u staniční budovy

• Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Křenovice, hor. žel. st.“
• Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-
Rešov“

• Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd, 
Revoluční“

• Sokolnice-Telnice - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Sokolnice, žel. st.“
• Brno-Chrlice - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Chrlice, nádraží“
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK 
„Úzká“ (u OC Vaňkovka)
- linka xR12 směr do Brna na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6, na 
zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ (u pošty)

• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

ZMĚNY V BRNĚ OD 20. 9. 2021
OD 20. 9. 2021

Od pondělí 20. září 2021 dojde k několika změnám v brněnské 
městské hromadné dopravě:
Ukončení tramvajových výluk na Lesnické a ve Starém Lískovci:

• linky 6 a 8 opět pojedou až do smyčky Starý Lískovec
• linka 9 opět pojede po své pravidelné trase Juliánov – Hlavní nádraží 
– Česká – Lesná, Čertova rokle
• linka 10 zůstává v rámci výluky tramvají v ulici Žabovřeské vedena v 
trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží – Česká – 
Vozovna Komín – Ečerova

• linka 11 zůstává v rámci výluky tramvají v ulici Žabovřeské vedena v 
trase Bráfova – Vozovna Komín (– Komín, smyčka)

• náhradou za části tras linek 10 a 11 bude zřízena nová linka 7 
v trase Švermova – Hlavní nádraží – Jugoslávská – Zemědělská 
(– Lesná, Čertova rokle), která bude v provozu pouze v pracovních 
dnech od 6:00 do 18:00

• linka 46 pojede v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové smyčky 
Zemědělská pouze v úseku Zemědělská – Lesná, Haškova, přičemž ve 
směru na Zemědělskou vynechá zastávku Lesnická

• linka 61 se vrací na svou pravidelnou trasu Úzká – Holandská 
– Ústřední hřbitov – Krematorium – Kamenice – Nemocnice 
Bohunice

• bude obnoven provoz linky 69 v pravidelné trase Ukrajinská – 
Nemocnice Bohunice – Osová – Bosonohy

• noční linka N93 se v úseku Jugoslávská – Lesnická vrací na svou 
původní trasu ulicí Lesnickou přes zastávku Zemědělská

• bude ukončen provoz výlukových linek x6, x8 a x9

Změny v terminálu Nemocnice Bohunice:
• linky 25 a 37 zůstávají ukončeny v zastávce Univerzitní kampus 
(opatření mimořádně prodlouženo do 24. září 2021)

• obnovuje se ukončení linek E56 a 61 v zastávce Nemocnice Bohunice
• zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 40, 50, 51, 69, 82 a N90 ve 
směru k ulici Jihlavské bude dočasně zřízena v přeložené poloze v ulici 
Netroufalky pod lávkou pro pěší

• zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 40, 50, E56, 61, 69, 82, N90, 
405 a 406 ve směru k Univerzitnímu kampusu zůstává přeložena do 
ulice Netroufalky pod lávku pro pěší

• zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 51, 405 a 406 ve směru do 
Bystrce / Rosic bude přeložena do ulice Netroufalky naproti terminálu
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VÝLUKA NA LINCE S81
27. 9. - 11. 10. 2021

S81
Od 27. 9. 2021 od 7:45 hodin nepřetržitě do 11.10.2021 do 14:15 
hodin bude upraven provoz na lince S81. Vlaky linky S81 budou 
v úseku Okříšky – Moravské Budějovice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy. Současně jedou vlaky v úseku Znojmo – Moravské 
Budějovice v odlišné časové poloze proti pravidelnému jízdnímu řádu.

PŘESUN ZASTÁVKY TIŠNOV, TRNEC - ZMĚNA
OD 20. 9. DO 30. 11. 2021

311
Od 20. 9. 2021 se upravuje přes zastávky Tišnov, Trnec následovně:
Zastávka Tišnov, Trnec (ve směru do Kuřimi) je pro linku 311 přesunuta 
přibližně o 100 metrů zpět před dům č. p. 662.
Zastávka Tišnov, Trnec (ve směru do Tišnova) je pro linku 311 
přesunuta přibližně o 130 metrů vpřed před dům č. p. 884.

OMEZENÍ OBSLUHY ZASTÁVKY BRNO-ČERNOVICE
26. 9. 2021

S6, R56
V neděli 26. 9. 2021 v době od 7:35 hodin do 17:25 hodin nelze obsloužit 
zastávku Brno–Černovice. Vlaky S6/4119, 4121 náhradou zastaví v 
železniční zastávce Brno-Židenice podle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA BUKOVÁ - BENEŠOV
18. - 19. 9. 2021

261
Linka 261 mezi zastávkami Benešov a Buková jede odklonem 
přes Suchý, Žďárnou a Protivanov dle výlukového jízdního řádu 
od 18. do 19. 9. 2021.
Změna zastávek:
Benešov, Pavlov - zastávka bez obsluhy
Benešov, Pavlov, Dvůr - zastávka bez obsluhy
Buková, horní zastávka - zastávka bez obsluhy

VÝLUKA TIŠNOV - NÍHOV - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
18. - 19. 9. 2021

S3
Vážení cestující,
ve dnech 18. a 19. 9. 2021 bude probíhat výluka mezi Tišnovem a 
Níhovem a dále Ždárem nad Sázavou (mimo IDS JMK). Platí výlukový jř.
V úseku Žďár nad Sázavou – Křižanov bude provoz zajištěn samostatným 
motorovým vozem, ve vlacích nebude poskytována služba přepravy 
spoluzavazadel (jízdní kola). Osobní vlaky mohou být v obou směrech 
o 5 minut opožděny oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Opatření pro úsek Křižanov – Vlkov u Tišnova Níhov – Tišnov:
Část osobních vlaků S3 je v úseku Křižanov – Vlkov u Tišnova a opačně 
nahrazena autobusy. V ŽST Vlkov u Tišnova není zajištěna návaznost 
na/z náhradní dopravu. Autobus náhradní dopravy pokračuje z 
Vlkova u Tišnova dále do Tišnova (v pracovní dny) a Brna-Králova Pole 
(o sobotách a nedělích).
Cestující ze směru Brno do směru Křižanov / Žďár nad Sázavou 
využijí náhradní dopravu již ze ŽST Tišnov (v neděli již z Brna-
Králova Pole).
Autobusy náhradní dopravy nejedou přes Řikonín, cestujícím 
do Řikonína jedoucím od Křižanova a z Řikonína směrem do 
Křižanova doporučujeme využít spojení s přestupem vlak – 
autobus náhradní dopravy v Tišnově.
Umístění zastávek náhradní dopravy (mimo IDS JMK):
Křižanov – u nádražní budovy na zastávce autobusů „Křižanov, žel., st.“ 
a „Křižanov, nám.“
Ořechov – na zastávce autobusů „Ořechov“
Osová Bítýška – na zastávce autobusů „Osová Bítýška“
Vlkov u Tišnova – u nádraží
Umístění zastávek náhradní dopravy
Níhov – na zastávce autobusů IDS JMK „Katov“
Dolní Loučky – na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní Loučky, škola“
Tišnov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“
Hradčany – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Hradčany, žel. st.“
Čebín – na zastávce autobusů IDS JMK „Čebín, sídliště“
Kuřim – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Kuřim, žel. st.“
Česká – na zastávce autobusů IDS JMK „Česká, Hlavní“
Brno-Královo Pole – u nádražní budovy

PŘESUN ZASTÁVKY DOLNÍ BOJANOVICE, DOL. ZAST.
17. 9. (14:00) - 18. 9. (05:00) 2021

913
Od 17. 9. 2021 od 14:00 hodin do 18. 9. 2021 do 05:00 hodin linka 913 
pojede mezi zastávkami „Hodonín, Písečný, farma“ a „Dolní Bojanovice, 
hor. zast.“ v obci Dolní Bojanovice obousměrně odklonem po MK 
ulicemi Dlouhá - U Školky - Kyjovská. Zastávka „Dolní Bojanovice, 
dol. zast.“ bude přesunuta na místní komunikaci - ulici Dlouhou 
mezi ulicemi Sportovní a Zelnice k domu č. p. 970.

PŘESUN ZASTÁVKY DOLNÍ BOJANOVICE, DOL. ZAST.
19. 9. 2021 (8:00 - 19:00)

913
V neděli 19. 9. 2021 od 08:00 do 19:00 hodin všechny linky obsluhující 
město Břeclav pojedou mezi autobusovým nádražím a centrem 
města (nám. TGM, příp. Poliklinika) obousměrně odklonem ulicemi 
Stromořadní - Na Zahradách - Sovadinova.
Změna zastávek: Zastávka „Břeclav, Jana Palacha“ pro linky MHD 
Břeclav bude v uvedenou dobu přesunuta na zastávku „Břeclav, 
Slovácká“.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 7

35
2021

Aktuální změny

VÝLUKA NA ULICI ZEMĚDĚLSKÉ
20. 9.  - 30. 10. 2021

46, 7
 Z důvodu rekonstrukce tramvajové smyčky bude od pondělí 20. 
září 2021 do ukončení prací (předpoklad do konce října 2021) 
omezen provoz v křižovatce ulic Zemědělská a Lesnická.
Všechny spoje nově zavedené tramvajové linky 7 pojedou v 
celé trase Švermova – Hlavní nádraží – Jugoslávská – Zemědělská – 
Lesná, Čertova rokle. Po ukončení rekonstrukce smyčky bude 
linka 7 ukončena ve smyčce Zemědělská a do Čertovy rokle budou 
prodlouženy pouze vybrané spoje.
Autobusová linka 46 bude v provozu pouze v úseku Zemědělská – 
Haškova.

• Ve směru na Zemědělskou pojedou autobusy od zastávky 
Provazníkova odklonem ulicemi Jugoslávská a Zemědělská, vynechají 
tedy zastávku Lesnická. Výstupní zastávka Zemědělská bude zřízena 
v ulici Zemědělské před křižovatkou s ulicí Lesnickou.

• Ve směru na Lesnou pojede linka 46 po své pravidelné trase, obslouží 
tedy nástupní zastávku Zemědělská v ulici Lesnické za křižovatkou s 
ulicí Zemědělskou a zastávku Lesnická společně s linkami 25 a 26.

VÝLUKA NA ULICI BĚLOHORSKÉ
18. - 20. 9.  2021

75, N89
Z důvodu pokračující rekonstrukce silničních mostů bude od 6:15 
v sobotu 18. září 2021 do 4:30 v pondělí 20. září 2021 uzavřena 
ulice Bělohorská mezi Slatinou a Juliánovem.

Linka 75 pojede v úseku Gajdošova – Černovičky obousměrným 
odklonem ulicemi Otakara Ševčíka a Ostravská. Vynechá tak zastávky 
Dělnický dům, Podlomní, Špačkova, Bělohorská a Podstránská. Na 
odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka a Škroupova.

Linka N89 pojede v úseku Masná – Černovičky obousměrným 
odklonem ulicemi Táborskou, Otakara Ševčíka a Ostravskou. Vynechá 
tak zastávky Tržní, Dělnický dům, Podlomní, Špačkova, Bělohorská a 
Podstránská.

• Na odklonové trase obslouží zastávky Životského, Geislerova a 
Buzkova.

• Pozor, zastávky Otakara Ševčíka a Škroupova budou obsluhovány v 
opačném pořadí!

• Zastávka Otakara Ševčíka bude obsluhována v obou směrech v ulici 
Táborské (společně s linkou N98).

• Zastávka Škroupova bude mimořádně obsluhována v opačném 
směru, než obvykle!
V souvislosti s postupující rekonstrukci komunikace bude zastávka 
Černovičky pro linky 75, E76 a N89 směr Hlavní nádraží / Stará osada 
přeložena do ulice Hviezdoslavovy (před výjezd z vozovny trolejbusů)..

VÝLUKA NETROUFALKY
OD 20. 9. 2021

25, 37, 40, 50, 51, E56, 61, 82, N90, 405, 406
V souvislosti s postupem prací při výstavbě nové tramvajové 
tratě k Univerzitnímu kampusu dojde od pondělí 20. září 2021 k 
následujícím změnám organizace dopravy v ulici Netroufalky:

Regionální autobusové linky 405 a 406 pojedou odklonem po 
souběžných komunikacích.

• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru do Rosic bude přeložena 
do ulice Netroufalky naproti terminálu (ke vchodu do Campus square, 
zastávka společná s linkou 51 směr Bystrc).

• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru na Mendlovo náměstí 
zůstává přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu.

Linky 25 a 37 zůstávají ukončeny v zastávce Univerzitní kampus.
• Vynechávají tak zastávky Nemocnice Bohunice, Pod nemocnicí a 
Osová, náhradou je možné využít autobusové linky 50, 51 a 69.

• Výstupní zastávka Univerzitní kampus je zřízena v ulici Kamenice za 
křižovatkou s ulicí Akademickou, nástupní zastávka je obsluhována 
ve standardní poloze za kruhovým objezdem.

• Platnost tohoto opatření se předpokládá do pátku 24. září 2021.

Linky 40, 50, 69, 82 a N90 (linka N90 již od večerního zahájení 
provozu v neděli 19. září 2021) pojedou v obou směrech přímo 
ulicí Netroufalky.

• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru k ulici Jihlavské bude 
přeložena do ulice Netroufalky před odbočení do terminálu.

• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru k Univerzitnímu kampusu 
zůstává přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu.

Autobusová linka 51 jede odklonem po souběžných komunikacích.
• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru k Ústřednímu hřbitovu 
bude obsluhována společně s linkami 40, 50, 69, 82 a N90 v ulici 
Netroufalky (ve směru k ulici Jihlavské).

• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru do Bystrce bude přeložena 
do ulice Netroufalky naproti terminálu (ke vchodu do Campus square).

Autobusové linky E56 a 61 budou opět ukončeny v zastávce 
Nemocnice Bohunice.

• Zastávka Nemocnice Bohunice pro výstup bude obsluhována v ulici 
Netroufalky společně s linkami 40, 50, 69, 82 a N90 (ve směru k ulici 
Jihlavské).

• Zastávka Nemocnice Bohunice pro nástup bude obsluhována v 
ulici Netroufalky společně s linkami 40, 50, 69, 82 a N90 (ve směru k 
Univerzitnímu kampusu)
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VÝLUKA ČEJČ- HODONÍN
29. A 30. 9. 2021 (VŽDY 7:20-14:40)

S52
Ve dnech 29. a 30. 9. 2021 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin 
budou vlaky linky S52/ 14506,14508,14505,14507 v úseku Čejč – 
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí 
podle výlukového jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
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.“

VÝLUKA ČEJČ- KOBYLÍ NA MORAVĚ
23. A 24. 9. 2021 (VŽDY 7:50-15:05)

S52
Ve dnech 23. a 24. 9. 2021 v době vždy od 7:50 do 15:05 hodin 
budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle jízdního řádu 
linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. 
st.“)
 Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, 
žel.st.“
Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
20. - 22. 9. 2021 (VŽDY 7:20-14:30)

S52
Ve dnech 20. až 22. 9. 2021 v době vždy od 7:20 do 14:30 hodin 
budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle jízdního řádu 
linky xS52.
POZOR: Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční zastávce 
Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat 
na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční bud. (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

VÝLUKA NA ULICI KŘIŽÍKOVĚ
18. 9. 2021 (5 - 16 HODIN)

44, 84, N93
Z důvodu konání sportovní akce bude v sobotu 18. září 2021 od 
5:00 do 16:00 vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Křižíkově.
Linka 44 pojede v úseku U tunýlku – Královo Pole, nádraží odklonem 
ulicí Porgesovou. Vynechá tak zastávky Divišova čtvrť a Královopolská 
strojírna. Zastávka U tunýlku bude přeložena do ulice Třískalovy. 
Zastávka Kociánka bude přeložena do ulice Sportovní (k lávce pro 
pěší).
Linka 84 pojede v úseku Královo Pole, nádraží – U tunýlku odklonem 
ulicí Porgesovou. Vynechá tak zastávky Kociánka, Královopolská 
strojírně a Divišova čtvrť. Zastávka U tunýlku bude přeložena do ulice 
Třískalovy.
Linka N93 pojede v úseku U tunýlku – Högrova obousměrným 
odklonem ulicí Porgesovou. Vynechá tak zastávky Divišova čtvrť a 
Královopolská strojírna, ve směru do centra také zastávku Kociánka. 
Zastávka U tunýlku bude v obou směrech přeložena do ulice 
Třískalovy. Zastávka Kociánka ve směru do Soběšic bude přeložena 
do ulice Sportovní (k lávce pro pěší).

Změny zastávek:
U tunýlku – v obou směrech přeložena do ulice Třískalovy
Divišova čtvrť, Královopolská strojírna – bez obsluhy
Kociánka – přeložena do ulice Sportovní k lávce pro pěší, obsluhována 
pouze linkami 44 a N93 ve směru do Králova Pole / Soběšic

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE S3 - BRNO - KUŘIM
2. A 3. 10. 2021 (VŽDY 8:40-16:40)

S3
Z důvodu nedostatečné kapacity trati budou v úseku Brno hl.n. – 
Kuřim odřekuty vlaky linky S3/4921, 4925, 4969, 4973, 4970, 4920, 
4926, 4972 ve dnech 2. a 3..10. 2021 vždy od 8:40 do 16:40 hodin.
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.
Děkujeme za pochopení. 
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VÝLUKA BŘECLAV - HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
30. 9. 2021 (VŽDY 7:55-14:10)

S8

Dne 30. 9. 2021 od 7:55 do 14:10 hodin budou vlaky v úseku Břeclav 
– Hrušovany n.Jev. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.V 
úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez 
návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Změny zastávek:
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 DS 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.“
Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - v obci na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“ a na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - MIKULOV
29. 9. 2021 (VŽDY 7:20-13:45)

S8
Ve středu 29. 9. 2021 od 7:20 do 13:45 hodin budou vlaky v úseku 
Břeclav – Mikulov na Moravě nahrazeny autobusy.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných trasách:
trasa A návazná na vlak v Mikulově
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – 
Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
trasa B návazná na spoje v Břeclavi:
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – 
Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
Změny zastávek:
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 – na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - NOVOSEDLY
22. 9. 2021 (7:50-20:50) + 23., 24. 9. (08:50-18:30)

S8
Dne 22. 9. 2021 od 8:50 do 20:50 hodin a ve dnech 23. a 24. 9. 
2021 vždy od 8:50 do 18:30 hodin budou vlaky v úseku Břeclav 

– Novosedly nahrazeny autobusy náhradní dopravy. V úseku 
Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez 
návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Změny zastávek:
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 – v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, 
u parku“
Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ - u 
nádražní budovy.

VÝLUKA BŘECLAV - MIKULOV
21. 9. 2021 (08:20-15:30) 

S8
V úterý 21. 9. 2021 od 8:20 do 15:30 hodin budou vlaky v úseku 
Břeclav – Mikulov na Moravě nahrazeny autobusy.

Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
trasa A návazná na vlak v Mikulově
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – 
Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
trasa B návazná na spoje v Břeclavi:
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – 
Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět

Změny zastávek:
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.“


