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Vážení cestující,
jakmile se dozvíme další informace o otevírání základních 
a středních škol, budeme vás informovat o následných 
úpravách jízdních řádů. Sledujte prosím web www.idsjmk.cz. 

                                                              Děkujeme za pochopení.

Jak postupovat pro nástup do dopravních prostředků

www.idsjmk.cz
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COVID-19
AKTUÁLNĚ

Od pátku 20. 11. 2020 omezuje REGIOJET 
linku R50, mezi Břeclaví a Brnem pojedou 
pouze 3 páry vlaků denně. 
Vlaky aktuálně jezdí převažně podle běžných 
JŘ - přehled zrušených vlaku naleznete na 
https://content.idsjmk.cz/kestazeni/201120COVID19-vlaky.pdf.

Regionální autobusy jezdí aktuálně podle 
prázdninových JŘ doplněných o další spoje.

Aktuální informace uveřejňujeme ihned na 
webu www.idsjmk.cz a na našem Facebooku.

Platí k 19. 11. 2020, 15:00 hodin.

Aktuální
provoz linek IDS JMK 

www.idsjmk.cz     

www.idsjmk.cz 24 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 1

PŘEPRAVA 
KOČÁRKŮ 

COVID-19

Městská doprava v Brně:
dejte před nástupem signál řidiči zamáváním rukou
nastupujte pouze dveřmi označenými symbolem kočárku
v nízkopodlažních vozidlech nastupujte pouze do nízkopodlažního prostoru
na kočárek během jízdy dohlížejte
před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace

V regionálních autobusech: 
čekejte s kočárkem co nejblíže prvním dveřím
při příjezdu vozidla dejte signál řidiči zamáváním rukou
po otevření dveří si kupte jízdenku a přejděte ke druhým dveřím, řidič má právo vás odbavit 
přednostně před ostatními cestujícími
přejděte ke druhým dveřím a nastupte
na kočárek během jízdy dohlížejte
před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace. 

Rozhledna
Babylon 
strana 5
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Tiskové chyby vyhrazeny

Od 27. 11. 2020 od 7:30 hodin nepřetržitě do 3. 12. 2020 do 15:30 hodin všechny vlaky linky S41 budou 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po třech odlišných linkách:
Linka I – pojede po trase Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je umožněn 
přestup na linky IDS JMK, Moravský Krumlov, Václavská, kde je umožněn přestup na Linku K,
do Moravský Krumlov, žel.st. a zpět.
Linka K – pojede po trase Brno hl.n., Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, Václavská, Rakšice, Bohutice, 
Miroslav, Hrušovany n.J.-Šanov a zpět. Ve směru do Brna je na zastávce Moravský Krumlov, Václavská umožněn 
přestup na Linku I.
Linka S – pojede po trase Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na 
Linku I, a zpět.

Přestup mezi autobusy NAD (linkou I) 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:
Brno hlavní nádraží (linka I, K,S) – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká.
Brno Horní Heršpice
- (linka I, K) - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zastávka linky N96);
– (linka S) na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (linka 40)
– (linka S) na zastávce autobusů IDS JMK „Stará nemocnice“
Střelice dolní (linka S) - v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice (linka S) – v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice (linka S) – v obci, na zastávce autobusů 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“)
(linka I) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“
Moravské Bránice (linka I a S)
- v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru z Brna)
- před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
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.“;
Moravský Krumlov (linka I)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov (linka I, K)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov (linka K)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“ (jen pro výstup od M. Krumlova)
Rakšice (linka K) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice (linka K) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ (jen výstup od Brna)
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S41

27. 11.  - 03. 12. 2020
S41

Vlaky S2/4708, 4717, 4712, 4721, 4716 budou ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

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

• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;
• Letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“;
• Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
• Svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
• Skalice nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st

VÝLUKA NA LINCE S2 
LETOVICE - SKALICE N/S

1. A 2. 12. 2020
S2
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Tiskové chyby vyhrazeny

Od 23. 11. 2020 do 6. 12. 2020 bude probíhat oprava komunikace - ulice Boršovská.
Linky 663, 664, 666 pojedou obousměrně mezi zastávkami aut.st. a železniční stanice pojedou odklonem ulicemi 
Svatoborská, Čelakovského, Nádražní a vynechají zastávku pod nemocnicí.
Linka 671 pojede obousměrně mezi zastávkami ČSAD a Zahradní pojedou odklonem kolem nemocnice (spoj 145 je 
veden odklonem do zastávky Nětčice, obecní dům).
Linka 672 pojede obousměrně mezi zastávkami ČSAD a Poliklinika pojedou odklonem kolem nemocnice (spoj 220 
je veden odklonem do zastávky žel.st. a spoj 217 neobsluhuje zastávky Poliklinika a Gymnázium).
Změna zastávek:
Kyjov, pod nemocnicí (oba směry) bez obsluhy linek 663, 664, 666
Kyjov, ČSAD (označník směr Bohuslavice) přesun 200 m směr Bohuslavice
Kyjov, Boršov (oba směry) přesun 200 m směr Bohuslavice
Kyjov, Gymnázium bez obsluhy spoje 217 linky 672
Kyjov, Poliklinika bez obsluhy spoje 217 linky 672
Změna přestupních vazeb:
Linka 662 spoje 15 (PD 662/01) a 201 (SN 662/02) v době výluky se přesouvá přestup v Kyjově s linkou 664 ze 
zastávky nemocnice, křiž. na zastávku autobusová st.

KYJOV: VÝLUKA 
BORŠOVSKÁ

23. 11. - 06. 12. 2020

663, 664, 666, 671, 672

Ve dnech 9. a 10. 12.2020 v době vždy od 8:10 do 14:15 hodin bude probíhat železniční výluka na lince S2.
Vlaky linky S2/ 4010, 4012, 4014, 4744, 4746, 4748 budou v úseku Křenovice horní nádr. – Brno hl.n. nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
V úseku Sokolnice-Telnice – Chrlice – Brno hl.n. jedou vlaky beze změny.
Vlaky linky S2/ 4711, 4713, 4715, 4717, 4719, 4721 budou v úseku Sokolnice–Telnice - Křenovice horní nádr. 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Změny návazností:
Linka 40: spoje č. 1052, 1060, 1068, 1076, 1084 a 1096 čekají v zastávce Sokolnice, žel. st. na autobus náhradní 
dopravy od Křenovic a odjíždí ze zastávky se zpožděním.
Linka 620: spoje č. 70, 72, 16, 18 a 20 čekají v zastávce Křenovice, hor. žel. st. na autobusy náhradní dopravy od 
Sokolnic a odjíždění ze zastávky se zpožděním.
Linka 73: spoj č. 50 po dobu trvání výluky nečeká v Sokolnicích na příjezd autobusu náhradní dopravy od Křenovic.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Upozornění:
Na autobusy náhradní dopravy ze směru Křenovice hor.n. nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně pokračování 
vlaků samotných směr Blansko.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Křenovice horní nádraží – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
Zbýšov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Zbýšov“;
Hostěrádky-Rešov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Hostěrádky-Rešov“;
Újezd u Brna – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Újezd u Brna, Revoluční“;
Sokolnice–Telnice – před staniční budovou (zast. autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel.st.“);
Brno - Chrlice – (pouze pro výstup) před výpravní budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Chrlice, nádraží“;
Brno hl.n. – (pouze pro výstup) na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hlavní nádraží“

VÝLUKA NA LINCE S2

9. A  10. 12. 2020 (8:10-14:15)

S2
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu výměny výhybek a opravy kolejí nebude možná jízda tramvají ulicí Benešovou:
• v sobotu 21. listopadu 2020 od 8:00 do 20:45
• v neděli 22. listopadu 2020 od 8:00 do 17:00
Linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Moravské náměstí obousměrným odklonem přes náměstí Svobody. 
Vynechá tak zastávku Malinovského náměstí.
Zastávku Hlavní nádraží obslouží na nástupištích 7 a 8 (v ulici Masarykově). Na odklonové trase obslouží zastávky 
Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
Linka 2 bude rozdělena na dva úseky Stará osada – Malinovského náměstí a Hlavní nádraží – Modřice, smyčka. 
Zastávka Hlavní nádraží bude přeložena k nástupištím 7 a 8 (do ulice Masarykovy). Po příjezdu z Modřic k hlavnímu 
nádraží budou tramvaje pokračovat jako linka 9 směr Lesná. V úseku Hlavní nádraží – Malinovského náměstí je 
možné použít autobusovou linku 67.
Linka 4 pojede v úseku Malinovského náměstí – Česká obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou. Vynechá tak 
zastávky Hlavní nádraží, Zelný trh a Náměstí Svobody.
Vzhledem k odlišným jízdním dobám pojede linka v úseku Česká – Náměstí Míru ve směru do Masarykovy čtvrti o 5 
minut dříve a ve směru do Obřan o 3 minuty později oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Linka 9 pojede v úseku Moravské náměstí – Hlavní nádraží obousměrně přes náměstí Svobody. Vynechá tak 
zastávku Malinovského náměstí.
Zastávka Hlavní nádraží bude obsluhována na nástupištích 7 a 8 (v ulici Masarykově). Po příjezdu z Lesné k hlavnímu 
nádraží budou tramvaje pokračovat jako linka 2 do Modřic.
Ve vyloučeném úseku Hlavní nádraží – Malinovského náměstí je možné využít pravidelnou autobusovou linku 67. 
Spoje běžně jedoucí pouze v úseku Avion Shopping Park – Hlavní nádraží budou prodlouženy na Malinovského 
náměstí.

VÝLUKA TRAMVAJÍ 
V ULICI BENEŠOVĚ

21. A 22. 11. 2020
1, 2, 4, 9, 67

Z důvodu podbíjení tramvajové tratě bude o víkendu 21. – 22. listopadu 2020 omezen provoz tramvají mezi 
zastávkami Celní a Krematorium.

V sobotu 21. listopadu 2020 od 8:30 do 16:30 bude vyloučen provoz tramvají ve směru od zastávky Celní 
k zastávce Krematorium.

Linka 5 bude v provozu v úseku Štefánikova čtvrť – Celní a dále pojede odklonem přes Ústřední hřbitov do Modřic.
V obou směrech tak vynechá zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v současné době v 
souvislosti s výlukou tramvají do smyčky Ústřední hřbitov). V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny 
zastávky linky 2.
Linka 6 pojede v úseku Česká – Krematorium ve směru do Starého Lískovce odklonem přes náměstí Svobody a ulicí 
Renneskou. V uvedeném směru tak vynechá všechny zastávky v úseku Šilingrovo náměstí – Celní. Zastávka Česká 
bude přeložena k nástupišti 5 (naproti kostelu sv. Tomáše). Náhradní doprava nebude zavedena, ve vyloučeném 
úseku je možné použít linku 5. Ve směru do Králova Pole pojede linka 6 po své trase přes Mendlovo náměstí.

V neděli 22. listopadu 2020 od 9:10 do 17:10 bude vyloučen tramvají ve směru od zastávky Krematorium k 
zastávce Celní.
Linka 5 bude v provozu v úseku Štefánikova čtvrť – Celní a dále pojede odklonem přes Ústřední hřbitov do Modřic. 
V obou směrech tak vynechá zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v současné době v 
souvislosti s výlukou tramvají do smyčky Ústřední hřbitov). V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny 
zastávky linky 2.
Linka 6 pojede v úseku Krematorium – Celní ve směru do Králova Pole odklonem ulicí Renneskou a přes náměstí 
Svobody. V uvedeném směru tak vynechá všechny zastávky v úseku Celní – Šilingrovo náměstí. Zastávka Česká bude 
přeložena k nástupišti 6 (u kostela sv. Tomáše). Náhradní doprava nebude zavedena, ve vyloučeném úseku je možné 
použít linku 5. Ve směru do Starého Lískovce pojede linka 6 po své trase přes Mendlovo náměstí.

Přestup mezi odkloněnými linkami 5 a 6 je vždy v příslušném směru možný pěším přechodem mezi blízkými 
zastávkami Celní a Vsetínská.

VÝLUKA TRAMVAJÍ 
CELNÍ - KREMATORIUM

21. A 22. 11. 2020
5, 6
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Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba
otevřeno soboty, neděle, prázdniny
vstup zpoplatněn
otevírací dobu si ověřte na emailu 
kozarov@seznam.cz

Na rozhledny
s IDS JMK

Kozárov

ROZHLEDNA BABYLON U KOZÁROVAROZHLEDNA BABYLON U KOZÁROVA
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Nedaleko od Lysic se nachází malebná vesnice Kozárov se zajímavou rozhlednou, 
kterou od roku 2000 provozuje obec Kozárov. Na vyhlídkovou plošinu vystoupáte 
po 139 schodech. Vstup je zpoplatněn.
Za jasného počasí je možné spatřit pohoří Nízkého a Hrubého Jeseníku s 
majestátním Pradědem na straně severovýchodní a na jihu pak kopce Pálavy. 
V dálce východním směrem uvidíte větrné elektrárny u Protivanova nebo 
meteorologický radar Skalky. Jihozápadním směremuvidíte věže Dukovanské  
jaderné elektrárny. Na rozhledně můžete využít také dalekohled a dohlédnéte 
ještě dále do krajiny Lysicka a Tišnovska. Za mimořádné dohlednosti lze spatřit 
přes 190 km vzdálené vrcholky Alp.
V současné době je zde zajištěn provoz v době letních prázdnin kromě pondělí 
každý den a v době mimo prázdniny soboty a neděle, popřípadě dle individuální 
domluvy na tel čísle 516 473 143 nebo na emailu kozarov@seznam.cz.
V okolí se nachází nádherná příroda - Halasovo Kunštátsko. 

Přístup k rozhledně
Doporučujeme jet linkou 301 z Králova Pole do Lysic a zde přestoupit na navazující 
autobusovou linku 257. Alternativně můžete využít vlak S2 a přestoupit na linku 
257 ve Skalici nad Svitavou. 

Doprava a jízdenky
Pro cestu z centra Brna (ze zóny 100) do Kozárova potřebujete jízdenku na 8 nebo 
9 zón dle zvolené trasy (s předpl. jízdenkou 100+101) stačí jízdenka za na 6 nebo 
7 zón. V tomto případě o víkendu a ve státní svátky doporučujeme jednodenní 
jízdenky. 



KORDIS JMK, a.s.
Nové sady 30, 602 00 Brno, IČ: 26298465

Za jednorázové jízdenky můžete 
pohodlně platit vaší platební kartou, 
případně mobilním telefonem, 
chytrými hodinkami.

Řidiči oznamte, že chcete platit kartou 
a cíl vaší cesty (počet zón).

Kartu přikládejte z boku platebního 
terminálu. 

PLATBA KARTOU

IDS JM
K 

XXXX XXX XXXX XXXX Kartu 
přikládejte 

zezadu 
čtečky/

pokladny

V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU
PLAŤTE KARTOU V AUTOBUSECH

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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