
 

 

 

TISKOVÁ INFORMACE  

 

ZMĚNY V IDS JMK OD 30. 11. 2019,  
15. 12. 2019 A OD 1. 1. 2020 

 
Rok 2019 byl pro Jihomoravský kraj, KORDIS JMK i dopravce hektický. Vedla se náročná jednání, 

připravovaly se změny v dopravě a rovněž se chystalo rozšíření IDS JMK do dalších oblastí. Přinášíme 

přehled změn v dopravě, které cestující čekají od 15. 12. 2019 a od 1. 1. 2020. 

Výluka Hlavního nádraží od 30. 11. 2019 

Od 30. 11. 2019 se zahajuje poslední, ale současně nejtěžší část výluky brněnského Hlavního nádraží, 
která je nezbytná pro přepojení starého zabezpečovacího zařízení na nové. Potřebné kroky není možné 
dělat za provozu.  

Od 30. 11. do 15. 12. 2019 nebude možná jízda žádného vlaku mezi Židenicemi a Hlavním nádražím. 
Vlaky přijíždějící od Blanska i od Slavkova tak musí být ukončeny v Brně-Židenicích (S2, S6 a R56) nebo 
na Dolním nádraží (R19). Dojde tak k situaci, kdy cestující přijíždějící do Brna vlakem ze směrů od 
Ostravy, Olomouce, Veselí nad Moravou či Letovic budou v Židenicích přestupovat z vlaků na městskou 
dopravu. Bude možné použít tramvaje, které pojedou po znovuotevřené ulici Zábrdovické k Hlavnímu 
nádraží a na Českou. Vlaky S3 i nezaintegrované dálkové vlaky nadále pojedou přes Dolní nádraží. 
Skončí provoz vlaků S33, které jezdily mezi Královým Polem a Hlavním nádražím.   

Proti podobným výlukám mezi Brnem, hlavním nádražím a Židenicemi, které byly dříve realizovány vždy 
v dobách prázdnin či zkouškového období na vysokých školách, tentokrát tato výluka proběhne ve 
frekvenčně nejsilnějším období roku. Kromě tramvají bude možné využít pro dopravu blíže k centru 
také linku S3 ve směru na Dolní nádraží.  

Vlakové linky od 15. 12. 2019 

• Skončí výluka na brněnském Hlavním nádraží. Všechny vlakové linky se vrátí na své původní 

trasy a znovu tuto stanici obslouží. V rámci IDS JMK tak budou na Hlavní nádraží jezdit vlakové 

linky S2, S3, S4, S41, S6, R8, R9, R11, R12, R13, R19, R54 a R56.  

• Linka R8 bude zajištěna dopravcem RegioJet a bude prodloužena ze stanice Brno hlavní nádraží 

do stanice Brno-Královo Pole. Změna dopravce nebude mít vliv na cestující s jízdními doklady 

IDS JMK, které budou na lince nadále platit. 

• Linka S6 opět obslouží několika vlaky stanici Brno-Černovice, která byla v průběhu výluky mimo 

provoz. 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM  

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
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• V souvislosti s ukončením výluky vlaků linky S2 mezi Brnem hlavním nádražím a Brnem-

Chrlicemi se autobusové linky 509, 610, 611 a 612 jedoucí ve směru Dambořice, Milešovice a 

Těšany vrátí na své původní trasy. 

• Znovu se obnoví provoz linky 73 mezi zastávkami Sokolnice, žel. st. a Brno, Slatina, závod. 

• Linka S3 bude nově vybranými spoji vedena mezi Hrušovany u Brna a Židlochovicemi (viz dále 

samostatná informace ke změnám na Židlochovicku). 

• Vznikne linka S22 objednávaná Pardubickým krajem, která pojede z Letovic do Březové nad 

Svitavou a odtud bude dále pokračovat mimo IDS JMK do České Třebové. Osobní vlaky na lince 

S2 budou začínat až v Letovicích, nepojedou z Březové nad Svitavou. 

• Linka S42 bude v úseku Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou nahrazena linkou S41 jezdící jen 

ve vybraných časech. 

• Vznikne linka R54 zajišťovaná spěšnými vlaky objednávanými Krajem Vysočina, která spojí Brno 

s Náměští nad Oslavou a bude dále pokračovat mimo IDS JMK do Třebíče.  

Spolupráce krajů a rozšíření IDS JMK 

• Jihomoravský kraj i KORDIS dlouhodobě usilují o zlepšení přeshraniční dopravy do sousedních 

krajů a zemí. Pomůže nejen obyvatelům žijícím na hranicích kraje, ale i turistům. Současně 

nemáme ambice rozšiřovat IDS JMK bez ohledu na zájmy sousedních krajů a snažíme se 

dohodnout řešení dle přirozené spádovosti.  

• Od 15. prosince 2019 se Jihomoravský kraj dohodl s Krajem Vysočina na nových pravidlech pro 

mezikrajské cesty. Tarif IDS JMK tak bude nově platit mezi Znojmem a Moravskými 

Budějovicemi jak na vlacích S81, tak na autobusové lince 815 a 832. Tato změna reaguje na 

požadavky obci na hranici JMK spádujících do Moravských Budějovic a souvisí se změnou 

jízdního řádu na železnici.  

• K obdobné změně dochází i na Bystřicku, kdy v souvislosti s omezením vlaků mezi Nedvědicí a 

Bystřicí nad Perštejnem dle požadavků kraje Vysočina bude možné jízdenky IDS JMK využít 

v úseku Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem jak na vlacích S31, tak v autobusu 334. Podobně 

budou do linky 441 (Moravský Krumlov – Hrotovice) zahrnuty i nové spoje jako náhrada končící 

neintegrované linky. Recipročně v případě zájmu Kraje Vysočina bude možné po zavedení 

systému VDV využít jízdenky VDV až po Tišnov, Zastávku nebo Znojmo.  

• Po dohodě s rakouským ministerstvem dopravy, zemí Dolní Rakousko a dopravci ÖBB a ČD se 

od 15. prosince 2019 podařilo rozšířit IDS JMK ze Šatova do Retzu a nastavit na vlakové lince 

S82 dlouhodobě smysluplný a platný taktový jízdní řád. Aktuálně probíhá příprava příslušných 

smluv k podpisu.  

• Od 1. ledna 2020 Jihomoravský kraj společně se sousedními kraji vyřešil problematiku tarifu při 

mezikrajských cestách. Nově na železnici bude platit pravidlo, že pro vnitrokrajské cesty bude 

možné využít jen tarif platný v příslušném kraji a pro mezikrajské cesty do definovaných 

destinací bude možné využít jízdenky obou dopravních systémů. Obdobná pravidla platí na řadě 

autobusových linek a budou postupně zavedena i na některých dalších autobusových linkách. 

• Od 1. ledna 2020 se po dohodě Zlínským krajem, Ministerstvem dopravy a Českými drahami 

podařilo rozšířit IDS JMK do Starého Města a Uherského Hradiště. Do Starého Města bude 
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prodloužena platnost Tarifu IDS JMK na linkách R13 a S9. Do Uherského Hradiště pak budou 

z Brna nebo Veselí nad Moravou zajíždět vlakové linky S6 a R56. Rovněž budou nově 

integrovány rychlíky linky R18 jedoucí do či z Veselí nad Moravou v úseku po Staré Město u 

Uherského Hradiště. Na těchto trasách budou po uzavření příslušných smluv zaintegrovány i 

vlaky dopravce ARRIVA vlaky. Jihomoravský i Zlínský kraj rovněž vyřešily mezikrajské cestování. 

Tarif Zlínského kraje tak bude platit až po Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Cestující tak 

zvyklí na tarif Zlínského kraje tak dojedou do hlavních cílů svých cest bez toho, aby se museli 

učit nová tarifní pravidla. 

Úprava dopravního řešení na Židlochovicku 

• Od 15. 12. 2019 dojde ke zprovoznění nové železniční tratě ze Židlochovic do Hrušovan u Brna. 

Vlaky linky S3 ve špičkách pracovních dní pojedou každých přibližně 15 minut mezi Brnem a 

Hrušovany u Brna, odkud některé vlaky budou pokračovat po stávající trase směr Břeclav a jiné 

vlaky nově odbočí do Židlochovic. 

• Nový železniční terminál v Židlochovicích usnadní přestup cestujících z okolních obcí směrem 

do Brna. Proto bylo zapotřebí provést i změny v jízdních řádech a jejich trasování. Nový terminál 

obslouží linky 151, 154, 505, 514, 521 a 522. Linka 520 obslouží zastávku Židlochovice, žel. st. 

na hlavní silnici v těsné blízkosti terminálu. 

• Souběžná autobusová linka 505 (Brno – Židlochovice) pojede do Brna jen ve špičkách pracovních 

dní (mimo tuto dobu bude ukončena v přestupním uzlu Rajhrad, žel. st.) a v Brně bude ukončena 

na Ústředním hřbitově (nebude zajíždět až na ÚAN Zvonařka). 

• Autobusová linka 522 a některé spoje linky 521 zejména mimo špičky pracovních dní budou 

ukončeny v terminálu Židlochovice, žel. st. (nezajedou do Hrušovan u Brna) a budou nově 

navazovat na vlaky linky S3 vedené z Brna do Židlochovic a zpět. 

Evropský Projekt SUBNODES  

• Ke zprovoznění nové tratě do Židlochovic i výstavbu 

terminálu přispěl i KORDIS. V rámci tehdy realizovaného 

projektu RAILHUC připravil úvodní studii. V roce 2014 tyto 

snahy vyústily k podpisu memoranda mezi Jihomoravským krajem, SŽDC, Městem Židlochovice 

a dalšími partnery. Toto memorandum se stalo impulsem, který podpořil realizaci nové tratě i 

terminálu. 

• Na původní projekt RAILHUC nyní navazuje KORDIS s projektem SUBNODES. Ten se zaměřuje 

na podporu opatření zlepšujících dopravní dostupnost dopravních uzlů přímo nenapojených na 

hlavní síť evropských koridorů TEN-T. V jeho rámci KORDIS provedl dopravní průzkumy 

v Židlochovicích a Hustopečích a zjišťoval postoje cestujících k novému spojení. O nových 

možnostech dopravy bude informovat tamní firmy. Cílem je podpořit využívání veřejné dopravy 

pro cesty do Brna. 

• V neděli 8. 12. 2019 pojede do Židlochovic parní vlak organizovaný městem Židlochovice. 

KORDIS bude na místě zajišťovat poradenský servis pro občany. Poskytne návody a rady jak pro 

ně bude nejlepší od 15. prosince cestovat.  
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• Ve středu 11. 12. 2019 proběhne v Židlochovicích diskuse KORDIS s občany, kde opět získají 

podrobné informace o novém dopravním řešení a budou moci sdělit své potřeby týkající se 

veřejné dopravy.  

 

Úprava dopravního řešení na Židlochovicku a Pohořelicku 

Úprava dopravního řešení na jih od Brna mezi Pohořelicemi a Brnem 

• Mezi Brnem a Pohořelicemi lze v posledních několika letech zaznamenat intenzivní výstavbu 

průmyslových areálů stejně jako výstavbu rodinných domků. S tím je spojen i nárůst počtu 

cestujících mezi Pohořelicemi a Brnem a požadavků firem na dopravu zaměstnanců. Na druhou 

stranu jsou zde časté připomínky na dlouhou jízdní dobu linky 105 (Brno – Mikulov) danou tím, 

že nejede mezi Brnem a Pohořelicemi po dálnici. Částečně i v souvislosti se zavedením vlaků 

Brno – Židlochovice proto dochází k následujícím úpravám v provozu autobusových linek 

v oblasti mezi Brnem a Pohořelicemi: 

• Linka 105 mezi Brnem a Pohořelicemi nově pojede po dálnici ve shodné trase s linkami 104 a 

108. Zajistí tak posílení spojení Pohořelic s Brnem a zrychlení cestování ve směru do Mikulova. 

Vzhledem k dlouhodobé uzavírce mostu u Novomlýnských nádraží všechny spoje linky 105 mezi 

Pohořelicemi a Mikulovem pojedou výhradně přes Pasohlávky, Brod nad Dyjí a Dolní 

Dunajovice. 

• Pro spojení obcí mezi Pohořelicemi a Brnem s uvedenými městy bude zavedena nová 
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autobusová linka s označením 504 z Brna, Ústředního hřbitova po shodné trase s linkou 505 po 

Rajhrad, žel. st. a dále přes Syrovice, Sobotovice, Ledce, Medlov a Smolín do Pohořelic. 

• Se zavedením nové linky 504 dojde ke zrušení linky 523 (Pohořelice – Židlochovice). Spojení z 

Pohořelic do Židlochovic bude zajištěno s přestupem v Ledcích mezi linkami 154 a 504 s tím, že 

většina přímých spojů v trase Medlov – Židlochovice bude převedena z linky 523 na linku 154.  

Úprava dopravního řešení západně mezi Ostrovačicemi a Brnem 

 

• Podobně jako ve směru Brno – Pohořelice i ve směru do Velké Bíteše dochází ke zrychlení 

spojení do Brna. 

• V souvislosti se zajištěním četnějšího spojení linky 51 (viz dále) může dojít k úpravám  provozu 

autobusových linek 401 a 402. 

• Linka 401 ve špičkách pracovních dní mezi Kývalkou a Brnem pojede po dálnici. V Brně obslouží 

zastávky Brno, Pod nemocnicí a Brno, Osová. 

• Linka 402 mezi Popůvkami a Veselkou pojede přímo, vynechá zastávku Troubsko, ObÚ. 

Troubsko bude i nadále obsluhováno linkami 51, 403 a 404 a spojení mezi Troubskem a 

Veselkou, příp. Bosonohy nebo Popůvkami bude zajištěno linkou 51 s četnějším intervalem a 

provozní dobou. 

• Popůvky tak budou obsluhovány ve špičkách pracovních dní linkami 51 a 402. 
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Úprava dopravního řešení mezi Ostrovačicemi a Brnem 

Prodloužení trasy 51 a její posílení 

• Obyvatelé Popůvek i Troubska dlouhodobě požadovali propojení s Brnem – Bystrcí. To se 

v minulosti podařilo zajistit linkou 51. Osvědčila se, a proto obyvatelé dalších obcí v této oblasti 

projevili zájem o takové spojení. Souběžně vznikl požadavek na zajištění školní vazby z Moravan 

do Starého Lískovce. Tyto dva zájmy se propojily a některé spoje linky 51 budou prodlouženy ze 

zastávky Nemocnice Bohunice přes Ostopovice a Moravany až na Ústřední hřbitov, čímž zajistí 

posílení spojení do Moravan a Ostopovic. 

• Linka 51 bude navíc v úseku Bystrc - Bohunice v provozu denně do pozdních večerních hodin a 

také v nepracovních dnech. 

• Společně s linkami 403 a 404 tak v úseku Brno – Ostopovice a společně s linkou 501 v úseku 

Brno – Moravany tak bude zaveden ve špičkách pracovních dní interval 10 až 15 minut. 

• Linka 51 nově zajistí přímé spojení jednotlivých částí Brna s Ostopovicemi a Moravany s tím, že 

při průjezdu mezi tarifními zónami 410 a 510 bude platit tarifní výjimka, která bude blíže 

specifikována přímo v jízdním řádu. 
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Prodloužení trasy linky 441 o úsek Dukovany – Hrotovice a přidání spojů 

• Z důvodu zrušení nezaintegrované linky vedené od Moravských Budějovic přes Polánku a 

Ivančice do Brna dojde k prodloužení vybraných spojů linky 441 z Dukovan přes Slavětice do 

Hrotovic (vybrané spoje obslouží navíc Rouchovany) a dojde k prodloužení provozu této linky v 

pracovních dnech do pozdních večerních hodin. 

• Linka 432 bude nově obsluhovat zastávky v centru Polánky pro snazší přestup mezi linkami 432 

a 441. 

Tarifní změny 

• Ceny jízdních dokladů IDS JMK a prakticky všechna pravidla zůstávají v platnosti. 

• Zásadní novinkou dlouhodobě požadovanou cestujícími je zajištění prodeje jízdních dokladů IDS 

JMK i ve vlacích. Díky nové smlouvě s ČD je možné tomuto požadavku od 1. 1. 2020 vyhovět a 

prodej jízdenek bude zajištěn průvodčími ve vlacích ČD a RegioJet. Pokud cestující pojede ze 

stanice, kde nebude v provozu pokladna, obdrží jízdenku bez příplatku, pokud bude pokladna 
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v provozu, zaplatí k ceně jízdenky příplatek 50 Kč. Prodej jízdenek nebude zajištěn ve vlacích 

ŽSSK a Arriva. Požadavek cestujících na možnost koupení jízdního dokladu IDS JMK ve vlaku byl 

dlouhodobý. Až dosud to smluvní nastavení s Českými drahami neumožňovalo.  

• Usměrněný nástup cestujících je další novinkou při přepravě vlaky. Jeho snahou je motivovat 

cestující na frekvenčně silných linkách k zakoupení jízdenky před nástupem do vlaku. Cestující 

na linkách S2 a S3, kteří nebudou mít platnou jízdenku, budou mít povinnost nastoupit do vozu 

nebo části vlaku vyznačeného vodorovným zeleným pruhem. Tento vůz bude přibližně 

uprostřed vlaku. Ve vyznačené části vlaku se bude pohybovat často průvodčí a zajišťovat prodej 

jízdních dokladů. V nutných případech bude možné nastoupit i do jiné části vlaku, ale v tom 

případě bude mít cestující povinnost se bez prodlení přesunout do vyznačené části vlaku a tam 

si koupit jízdenku. Toto pravidlo neplatí pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace, 

pro doprovod dítěte do 3 let a cestující s kočárkem či jízdním kolem. Rovněž na jiných linkách 

než S2 a S3 bude zachován stávající stav.  

• Podobně jako v případě autobusů budou i ve vlakových linkách zavedeny úsekové a 

dvouúsekové jízdenky, které v tarifu IDS JMK umožní levnější cestování na krátké vzdálenosti.  

• Pro cesty po Jihomoravském kraji v osobních a spěšných vlacích bude možné cestovat  výhradně 

s jízdenkami IDS JMK. V rychlících a vlacích vyšší kvality bude možné využít jízdenky ČD.   

 

 

Zpracoval: KORDIS JMK, a.s. 

 

Kontakt: 

Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti, mobil: 605 292 362 

Ing. Květoslav Havlík, vedoucí odb. tarifního, marketingu a rozvoje,  

mobil: 605 292 364, khavlik@kordis-jmk.cz 


