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Vážení cestující,
s ohledem na aktuální situaci prosíme sledujte web
www.idsjmk.cz.
Připravované výluky a omezení v dopravě jsou často
termínově upravovány s ohledem na aktuální informace
od stavebních firem.
Děkujeme za pochopení.

Kde koupíte předplatní jízdenky
IDS JMK

omezení provozu
předprodejních míst

S předplatní jízdenkou IDS JMK
cestujete do práce vždy nejlevněji
Pro pořízení předplatní jízdenky IDS JMK doporučujeme využívat
předprodejní místa Českých drah a Dopravního podniku města Brna.

https://koronavirus.jmk.cz

Vlaková nádraží - koupíte kompletní sortiment jízdenek včetně úsekových
a dvouúsekových.
Předprodeje DPMB - koupíte předplatní jízdenky mimo úsekových a
dvouúsekových a jednorázové jízdenky do 5 zón.

www

www.idsjmk.cz
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Slavkov u Brna
Sokolnice-Telnice
Strážnice
Šakvice
Tetčice
Tišnov
Velké Pavlovice zastávka
Veselí nad Moravou
Vracov
Vranovice
Vyškov na Moravě
Zaječí
Zastávka u Brna
Znojmo

info@kordis-jmk.cz

Aktuální
informace
z dopravy
www.idsjmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Předprodejní místa Českých drah
Adamov
Kuřim
Bílovice nad Svitavou
Kyjov
Blansko
Letovice
Blansko město
Mikulov na Moravě
Břeclav
Moravský Písek
Boskovice
Modřice
Brno hlavní nádraží
Moravský Krumlov
Brno-Královo Pole
Nedvědice
Brno-Židenice
Nesovice
Bučovice
Podivín
Bzenec
Rájec-Jestřebí
Hrušovany u Brna
Rajhrad
Hodonín
Rosice u Brna
Ivančice
Skalice nad Svitavou
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

oMEZENÍ NA VLAKOVÝCH
LINKÁCH ids jmk OD 6.4.
A OD 4.4.2020

Od pondělka 6.4.2020 dojde v souvislosti s poklesem počtu cestujících k redukci
některých vlaků v IDS JMK. Půjde o následující linky: S2 (zkrácení 2 vlaků), S21 (nejedou
vlaky mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi), S52 (omezen počet vlaků mezi Čejčí a
Hodonínem), S6 případně R56 (omezeny vlaky mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem),
S9 (omezeny vlaky mezi Hodonínem a Břeclaví). Ve všech případech existuje možnost
alternativní dopravy autobusovými linkami.
Od soboty 4.4. se navíc omezuje i spojení náhradními autobusy za linku R8 mezi Brnem
a Vyškovem.
Od 6. 4. 2020 do 11. 7. 2020 bude probíhat výluka na lince 441. Spoje, které jedou mezi zastávkami Jamolice,
rest. až Dukovany, obec pojedou odklonem po obousměrné objízdné trase: Jamolice, rest. – silnice II/152 –
místní účelová komunikace – Dolní Dubňany – sil. III/4131 – Horní Dubňany – sil. II/392 – zast. Dukovany, obec.
Všechny spoje tak budou vynechávat zastávku Jamolice, lesovna.

Výluka na 441
6.4.-11.7.2020
441, 442

Spoje číslo 53, 91, 207, 54, 92 a 208 budou po dobu výluky zkráceny do zastávky Dukovany, EDU. Nepojedou
v úseku Dukovany, EDU – Hrotovice, aut. nádr. a zpět.
Na lince 442 spoj č. 25 bude mimořádně prodloužen z Rouchovan až do Hrotovice, aut. nádr. Zaveden
bude nový spoj č. 28 Hrotovice, aut. nádr. – Rouchovany.

Zkrácení trasy vlaků
S2/1756 a 1756
6.4.2020 17.4.2020

Od 6.4.2020 od 9:15 hodin nepřetržitě do 17.4.2020 do 19:45 hodin budou vlaky S2/1757 a 1756 zkráceny.
Vlak S2/1757 ukončí jízdu v Rájec - Jestřebí a cestující ve směru do Brna budou přepraveni následným vlakem
S2/4751.
Vlak S2/1756 z Brna hl.n. nepojede, bude výchozí z Rájce-Jestřebí. Cestující z Brna hl.n. mohou použít vlak
S2/4754, který jede o 15 minut dříve a v Rájci-Jestřebí přestoupit na S2/1756, který vyčká jeho příjezdu.

S2

Od úterý 7.4.2020 do pondělí 30.11.2020 pojede linka 222 odklonem dle výlukového jízdního řádu mezi
zastávkami 9.května a Podlesí po trase 9. května – Erbenova – Sadová – Nad Žlíbkem – Podlesí.

Výluka na lince 222
7.4.-30.11.2020

Na odklonové trase linka 222 zastavuje na všech zastávkách dle výlukového jízdního řádu.

222

Ve dnech 6. až 8.4.2020 vždy od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky na lince S52 v úseku Zaječí – Kobylí na
Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka Zaječí - Kobylí
na moravě

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 budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

6.-8.4.2020
S52

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 není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Tiskové chyby vyhrazeny
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