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... aktuální informace z veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji a městě Brně ...

2018

odjezdy
z Brna
5
8:25 a 10:2

Expresně na Znojemsko
Vážení turisté a cykloturisté,

nový cyklobus na Znojemsko odjíždí z Brna ze Zvonařky
v 8:25 a 10:25 hodin. Cyklobus je vhodný i pro běžné
cestující - do Znojma jede bez zastávek po trase a dále
pokračuje na Vranovsko jako linka 817.
Jízdní řád linky 108
https://www.idsjmk.cz/jrady/108.pdf?date=01.03.2018.
Jízdní řád linky 817
https://www.idsjmk.cz/jrady/817.pdf?date=10.12.2017.

nabídka
Knižní jízdní řád 2018
pracovní pozice

jednodenní
jízdenky oblastní
4

Slevový
program
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Cestujte výhodně po
vybraných regionech JMK

Kouření je pracovníka
Hledáme
zakázáno venavšech
pozici
vozidlech
distribuce
IDS
dopravních
- trvalý
pracovnítramvaje,
poměr.
JMK
(vlaky,informací
regionální
autobusy,
trolejbusy,
městské autobusy) a také na všech
Náplň
práce:
zastávkách
železničníchdopravních
stanicích. dat do
Tvorba
a adistribuce
informačních systémů, sledování dopravního
provozu, Vám,
komunikace se zaměstnanci
Děkujeme
dopravců
propřísný
připravované
že dodržujete
zákaz kouření.elektronické
odbavení cestujícího, zpracování statistik.
Nabízíme:
zajímavou práci, firemní benefity, směnný provoz
PO-PÁ ranní a odpolední část.
Požadujeme:
- min. SŠ technického , dopravního či
ekonomického směru, praxe v dopravě vítána,
- schopnost rychle se rozhodnout a dobré
komunikační schopnosti.
Nástup možný během května 2018.
Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na
email: info@kordis-jmk.cz do 20. dubna 2018.

V jednotlivých oblastech Jihomoravského
kraje můžete cestovat také na oblastní
jednodenní jízdenky, které platí ve
vymezeném území. Zónovou platnost
jednotlivých
variant
naleznete
na
https://www.idsjmk.cz/turisticka.aspx.
Cena jednotlivé varianty je 100 Kč.

www.idsjmk.cz

http://www.idsjmk.cz/cyklo
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V nepracovní dny jednodenní jízdenka
platí pro 2 dospělé+3 děti do 15 let.
Zakoupit můžete následující varianty:
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Pálava
Podyjí
Slovácko
Moravský kras
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Národní
divadlo Brno
Do slevového programu IDS JMK je nově
zapojeno Národní divadlo Brno.
Můžete využít následující slevu na vstupné
do divadla:
sleva 15 % z plné ceny při předložení
jednorázové nebo předplatní jízdenky s
platností kratší než 1 měsíc.
sleva 20 % z plné ceny při předložení
předplatní jízdenky s platností měsíční,
čtvrtletní nebo roční.
Program divadla a další informace o NdB
naleznete na odkazu www.ndb.cz.

http://www.ndb.cz
www.fb.com/idsjmk.cz
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Výluka mezi zarazicemi a
veselím nad moravou
od 24. 4. do 4. 6. 2018

910, 911, 920, 930, 931, 932
Výluka na linkách S6 a R56
od 23. do 29. 4. 2018

S6 a R56

Výluka Strážnice - Veselí
nad moravou
od 24. 4. do 21. 5. 2018

Od úterý 24. dubna do pondělí 4. června 2018 bude probíhat oprava komunikace I/55 mezi Veselím
nad Moravou a Zarazicemi. Dochází ke změnám několika regionálních linek IDS JMK.
Linky 910, 911 pojedou v úseku Vnorovy, přejezd – Veselí nad Moravou, žel. st. obousměrně odklonem po
místních komunikacích místní části Veselí nad Moravou,Zarazice a přes železárny ve Veselí nad Moravou.
Linka 931 – spoje obsluhující zastávky Náklí a Lány, sídliště ve Veselí nad Moravou budou ukončeny
na zastávce „Veselí nad Moravou, žel. st.“.
Výlukový jízdní řád platí na linkách 910, 911, 920, 930, 931 a 932.
Od 23. do 29. 4. do bude na linkách S6 a R56 platit výlukový jízdní řád. Vybrané vlaky budou
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hlavní nádraží – u nádražní budovy u viaduktu Křenová
Brno-Slatina – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Slatina, nádraží“
Šlapanice – na zastávce autobusů IDS JMK „Šlapanice, Kalvodova“
Ponětovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Ponětovice, žel. st.“
Blažovice – na křižovatce ulic Nádražní a U dráhy
Křenovice dolní n. – na ulici Václavská na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, dol. žel. st.“
Slavkov u Brna – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Slavkov u Brna, žel. st.“
Od 24. dubna 2018 od 8:30 hodin nepřetržitě do 21. května 2018 do 12:30 hodin bude probíhat
výluka na vlakové lince S91 v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou.
Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou nahrazeny autobusy náhradní
dopravy, které pojedou po dvou linkách:
Linka A: Strážnice – Vnorovy – Veselí nad Moravou-Zarazice – Veselí nad Moravou a zpět
Linka B: Hodonín – Rohatec, náměstí – Rohatec, Kolonie, Maryša – Sudoměřice nad Moravou – Petrov
u Strážnice – Strážnice – Vnorovy – Veselí nad Moravou-Zarazice – Veselí nad Moravou a zpět

S91

Vybrané vlaky jedou v odlišných časových polohách oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
• Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, náměstí“
• Rohatec a Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
• Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
• Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Crhounkova
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

Výluky masná a hladíkova
v brně
21. a 22. 4. 2018

64, 67

Od soboty 21. dubna 2018 nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v neděli 22. dubna 2018 14:00
hod.) bude omezen průjezd veškeré dopravy křižovatkou ulic Hladíkova a Masná.
Linka 64 při jízdě z Červeného písku do Komárova mezi zastávkami Masná – Černovická pojede
odklonem. Vynechá zastávky Hladíkova, Škrobárenská a Černovické nábřeží. Na odklonové trase
obslouží pouze zastávky Tržní (v ulici Charbulově) a Mírová.
Linka 64 při jízdě z Mariánského náměstí na Červený písek pojede mezi zastávkami Hladíkova –
Životského pojede odklonem a vynechá zastávku Masná. Na odklonové trase obslouží pouze zastávku
Tržní (v ulici Tržní).
Linka 67 při jízdě z Jundrova do Avionu mezi zastávkami Hlavní nádraží – Hladíkova pojede odklonem
a vynechá zastávky Vlhká a Masná. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky Úzká (zastávka
autobusu v ulici Dornych) a Zvonařka (zastávka autobusu v ulici Dornych).
Linka 67 při jízdě z Avionu do Jundrova pojede po pravidelné trase, uzavřený úsek pouze objede po
okolních komunikacích.

Výluka náměstí svobody
v brně
22. 4. 2018

4, 9

Z důvodu konání doprovodného programu k běžeckým závodům nebude od 6:00 hodin v neděli
22. dubna 2018 do ukončení akce (předpoklad v neděli 22. dubna 2018 17:00 hod.) možná jízda
tramvají přes náměstí Svobody.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komenského náměstí obousměrným odklonem ulicí
Husovou a vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká. V době 10:30 – 13:30 hod. pojede
po odlišné odklonové trase, podrobnosti viz výluka Brněnský půlmaraton 2018!
Linka 9 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 5. a 6. koleji) – Moravské náměstí
obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou. Vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
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Zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody nelze po dobu výluky obsloužit!
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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Brněnský půlmaraton
22. 4. 2018 (10:30 - 13:30)

405 + další městské linky

Z důvodu konání tradičních běžeckých závodů Brněnský půlmaraton a Brněnská desítka bude
v neděli 22. dubna 2018 od 10:30 hodin do ukončení akce (předpoklad do 13:30 hod.) omezen
provoz veškeré dopravy v trase závodu, zejména v okolí centra města.
Regionální autobusová linka 405 od zastávky Nemocnice Bohunice ve směru na Mendlovo náměstí
pojede odklonem a vynechá zastávky Riviéra a Poříčí.
Linka 1 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (zastávku v obou směrech obslouží závlekem)
– Mendlovo náměstí (směr Řečkovice zastávky linek 5 a 6 směr Česká) obousměrným odklonem přes
Českou a ulicí Pekařskou. Vynechá zastávky Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova a Václavská.
Spoje linky 2, běžně jedoucí do zastávky Ústřední hřbitov - smyčka budou v provozu pouze v úseku
Stará osada – Nové sady (obslouží zastávky na 3. a 4. koleji) a dále pojedou odklonem ulicí Renneskou
do smyčky Švermova. Vynechají všechny zastávky v úseku Hybešova – Ústřední hřbitov - smyčka.
Spoje linky 2, běžně jedoucí do Modřic mezi zastávkami Nové sady (obslouží zastávky na 3. a 4.
koleji) – Celní pojedou obousměrným odklonem ulicí Renneskou. Vynechají všechny zastávky v úseku
Hybešova – Nemocnice Milosrdných bratří.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Česká – Moravské náměstí (souběžně probíhající výluka v křižovatce
ulic Jugoslávská a Vranovská) závlekem přes Malinovského náměstí (zastávky linky 1). Vynechá
zastávky Náměstí Svobody, Zelný trh a Hlavní nádraží. Odjezdy z Náměstí Míru budou zajištěny o 3
minuty později (jízda po kratší trase).
Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí. Vynechá všechny
zastávky v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov-smyčka.
Linka 6 mezi zastávkami Moravské náměstí – Krematorium pojede obousměrným odklonem ulicí
Rooseveltovou, přes Hlavní nádraží a ulicí Renneskou. Vynechá všechny zastávky v úseku Česká – Celní.
Linka 9 mezi zastávkami Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 5. a 6. koleji) – Moravské náměstí pojede
i nadále obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou (souběžně probíhající výluka tramvají na
náměstí Svobody). Vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála - smyčka – Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 5. a 6.
koleji) a dále pojede odklonem na Malinovského náměstí. Vynechá zastávky Nové sady a Nové sady - smyčka.
Linka 12 mezi zastávkami Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 5. a 6. koleji) – Česká pojede
obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou. Vynechá zastávky Nové sady a Šilingrovo náměstí.
Linka 44 mezi zastávkami Mendlovo náměstí – Autobusové nádraží pojede odklonem přes zastávky
Václavská – Hybešova (před křižovatkou s ulicí Leitnerova) – Šilingrovo náměstí (v ulici Pekařské) –
Česká (v ulici Joštově) – Malinovského náměstí (zastávka linky 1 směr Bystrc) – Hlavní nádraží (1. kolej)
– Nové sady (3. kolej) – Soukenická (zastávka tramvaje směr Starý Lískovec) – Křídlovická (zastávka
tramvaje směr Starý Lískovec). Vynechá zastávku Poříčí.
Mezi zastávkami Pisárky (obslouží zastávku linek 25, 26, 37 a 52 směr Mendlovo náměstí) – Mendlovo
náměstí pojede odklonem přes zastávky Lipová a Výstaviště - hlavní vstup a vynechá zastávky Riviéra,
Bauerova, Velodrom a Křížkovského.
Linka 60 při jízdě směr Univerzitní kampus - sever obslouží zastávky Soukenická a Křídlovická na
zastávkách tramvaje směr Starý Lískovec.
Linka 84 mezi zastávkami Křídlovická (obslouží zastávku linky 60 směr Zvonařka) – Pisárky (obslouží
zastávku linek 25, 26, 37 a 52 směr Anthropos) pojede odklonem přes zastávky Soukenická (zastávka
linky N90 směr Hlavní nádraží) – Nové sady (4. kolej) – Hlavní nádraží (2. kolej) – Malinovského náměstí
(zastávka linky 1 směr Řečkovice) – Česká (v ulici Joštově) – Šilingrovo náměstí (v ulici Pekařské) –
Hybešova (za křižovatkou s ulicí Leitnerova) – Václavská – Mendlovo náměstí (standardní zastávka) –
Výstaviště - hlavní vstup – Lipová. Vynechá zastávky Poříčí, Křížkovského, Velodrom, Bauerova a Riviéra.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x5.
Linka x5 pojede po trase a zastávkách Mendlovo náměstí (nástup: zastávka linek 5 a 6 směr Poříčí)
– Pisárky (směr Ústřední hřbitov - smyčka: zastávka linky 44, směr Mendlovo náměstí: zastávka linek
25, 26, 52 směr Mendlovo náměstí) – Riviéra – Bauerova – Poříčí (zastávka na mostě) – Nemocnice
Milosrdných bratří – Celní – Hluboká – Ústřední hřbitov – Bohunická (pouze směr Mendlovo náměstí,
zastávka linky 50 směr Úzká) – Ústřední hřbitov - smyčka.
Zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody, Křížkovského a Velodrom nelze po dobu výluky obsloužit!

Další výluky na www.idsjmk.cz.
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Zajímavé tipy
v jihomoravském kraji
Přehlídka automobilové techniky
Víkend otevřených dveří v depozitáři
Technického muzea v brně
Jednou za rok otevírá Technické muzeum v Brně depozitář v Brně-Řečkovicích,
kde jsou umístěná sbírková vozidla městské hromadné dopravy (autobusy, trolejbusy), automobily a vojenská technika. Ve dvou dnech si tak mohou zájemci
přijít prohlédnout v čem lidé před lety jezdili, či co je mělo chránit.
Poslední víkend v dubnu – 28. a 29. 4. – vždy od 9 do 17 hodin mohou zájemci
přijít do bývalého areálu kasáren v ulici Terezy Novákové v Brně. Kromě vozidel
ze sbírek TMB přijedou představit svou pojízdnou techniku i jiné organizace: např.
z Karlových varů přijede po mnoha letech autobus Karosa ŠL 11, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice představí autobus Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz PO1
a takzvaného populárního BOBRa pro svoz komunálního odpadu přiveze Výtopna Zdice (automobil Škoda 706 RT s nástavbou pro svoz komunálního odpadu).
Součástí víkendového programu bude i prezentace práce Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Ukázky si pro ně členové sboru připraví vždy v
11.00 a ve 14.00. Kromě toho si budou moci návštěvníci prohlédnout také historická hasičská auta. Připraveny budou i jízdy autobusy ze sbírky TMB.
Více informací na www.tmbrno.cz.

jarní
výlet s
posilou
LINKA

540

víkend.
28. a 29. 4

Regionální autobusová linka 540 bude
všechny soboty od 14. 4. do 23. 6. 2018
posílena následovně:
V čase 9:07 a 11:07 budou vypraveny
společně s pravidelnými spoji posilové
spoje v trase „Šakvice, žel. st.“ - „Dolní
Věstonice“.
AUTOBUS 1 pojede pouze do Dolních
Věstonic.
AUTOBUS 2 jede po celé lince 540 až
do Mikulova.
Pokud Vás bude cestovat více než 10,
prosíme Vás, abyste nás informovali
dopředu (ideálně 10 dní předem)
na email info@kordis-jmk.cz.
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Šťastnou cestu s IDS JMK
info@kordis-jmk.cz
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