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

2018

Doprava Majáles 2018
Vážení návštěvníci,
tuto sobotu 5. května 2018 se koná na brněnském výstavišti
Brněnský Majáles 2018.
Posíleny budou vlaky a městská doprava po Brně.
Využít můžete také noční autobusové linky do několika
směrů v rámci Jihomoravského kraje
Přehled nočních regionálních spojení naleznete na
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/nocnidoprava.pdf.
Krásný Májáles

Vše o akci zjistíte na
http://brno.majales.cz

cestování
skupin

Aktuální
Knižní jízdní řád 2018
informace

Slevový
program

10+

osob

Sledujte
Brněnskou televizi

Jste skupina 10 a
více osob?

Technické muzeum
v Brně

Pravidelné informace o provozu veřejné
dopravy v Jihomoravském kraji, tipy na
zajímavé akce a tipy na výlety se dozvíte ve
vysílání BTV - Brněnské televize.

Organizátoři výletů větších skupin,
pokud plánujete cestu pro 10 a více
osob dejte nám prosím vědět dopředu
minimálně 10 dní prostřednictvím emailu
info@kordis-jmk.cz.

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno
Technické muzeum v Brně a všechny jeho
expozice.
TMB poskytne slevu ve výši 20 % ze základního
vstupného při předložení jednodenní, měsíční,
čtvrtletní, roční předplatní jízdenky v expozicích:
Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech
nad Sázavou , Stará huť u Adamova, Areál
čs. opevnění v Šatově, Kovárna v Těšanech,
Větrný mlýn v Kuželově.

Na jakých vlnách naladíte televizi?

Brněnskou televizi naladíte na digitálním
Multiplexu 4 a u ostatních kabelových
operátorů na jižní Moravě.

Do zprávy uveďte:
• trasu tam a zpět
• počet osob
• datum a čas cesty tam
• datum a čas cesty zpět
• případné přestupy
Spojení můžete poslat také z vyhledávače
spojení.
Děkujeme Vám za spolupráci a využívání
našich služeb.
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TMB poskytne slevu na vstup ve výši 20%
ze základního vstupného při předložení
měsíční, čtvrtletní, roční předplatní jízdenky
vydané pro minimálně jednu zónu jinou
než zóna 100 nebo 101 nebo jednodenní
jízdenky v expozici: Brno, Purkyňova 105.

http://www.technicalmuseum.cz
www.fb.com/idsjmk.cz

1

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a
změny v dopravě

!

REGION

Dne 10. 5. 2018 od 11:35 do 17:30 hodin budou vlaky linky S61 v úseku Bzenec – Moravský Písek
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, žel. st.“
• Bzenec - Olšovec – v obci, na ulici Jiřího Wolkra na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, Olšovec“
• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“

Výluka na lince S6
10. 5. 2018 - 11:35 - 17:30

S61
Výluky vlaků R8/R12 a S71
8. - 17. 5. 2018

Od 8. 5. do 17. 5. 2018 do 22:45 hodin bude probíhat výluka na vlakových linkách R8, R12 a S71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Hulín - Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. 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.

R8, R12, S71

Vlaky linky S71 budou v úseku Nezamyslice – Vyškov na Mor. nahrazeny autobusy náhradní dopravy
dle výlukového jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy je uvedeno na webu www.idsjmk.cz.
Od 8. 5. 2018 od 9:00 nepřetržitě do 17. 5. 2018 do 13:30 hodin bude probíhat výluka na lince S3
ve směru na Břeclav. Vlaky linky S3 pojedou následovně:

Výluka na lince S3
směr břeclav

V pracovní den:
Vlaky linky S3/ 4901, 4921,4617, 4906, 4618 a 4934 budou v úseku Vranovice – Šakvice a zpět
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou dle výlukového jízdního řádu.
Další omezení provozu:
Vlaky S3/ 4601, 4603, 4619, 4625 a 4635 pojedou v úseku Vranovice – Břeclav přibližně o 15 minut
opožděny.
Vlaky S3/ 4620 a 4602 odjíždějí ze stanic Šakvice, Popice a Pouzdřany o 2 minuty dříve.

8. - 17. 5. 2018

S3

O víkendech a svátcích:
-jedou vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav dle svého pravidelného jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy je uvedeno na webu www.idsjmk.cz.

Výluka NA LINCE s2
bRNO - sOKOLNICE-tELNICE
10. 5. 2018 (8:10 - 14:15)

s2

Ve čtvrtek 10.5.2018 od 8:10 do 14:15 hodin bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a
zastávkou Sokolnice-Telnice.
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.
POZOR: Na autobusy NAD ze směru Křenovice hor.n. nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně
pokračování vlaků samotných směr Blansko.
Od středy 9. 5. 2018 do pondělí 6. 8. 2018 bude probíhat výluka na linkách 610 a 630 v Šaraticích z
důvodu stavebních prací.

Výluka v Šaraticích
od 9. 5. do 6. 8. 2018

Regionální linka 630 jede dle výlukového jízdního řádU mezi zastávkami Šaratice – Otnice, host. U
Marků obousměrně odklonem přes Újezd u Brna a Hostěrádky-Rešov bez zastavení.

610, 630

Regionální linka 610 jede dle výlukového jízního řádu, ale po své trase. Dochází k časovým posunům
a dalším drobným změnám u vybraných spojů z důvodu dodržení návazností na linku 630 v Otnicích.

omezení dopravy v podolí
od 9. 5. do 13. 5. 2018

151, N96

Od 9. 5. 2018 od 17:00 hodin do 13. 5. 2018 do 23:50 hodin bude omezen průjezd obcí Podolí pro
linky 151 a N96.
Linka N96 pojede ve směru do Brna, Mariánského údolí po místních komunikacích obce Podolí ulicemi
Pod hřbitovem a Hřbitovní.
Linka 151 pojede obousměrně po místních komunikacích obce Podolí ulicemi Pod hřbitovem a
Hřbitovní.
Změna zastávek:
Podolí bude přeložena do dvou zastávek na začátek objízdné trasy (ke křižovatce ulice Podolské a
místní komunikace ul. Pod hřbitovem, u plynové stanice) a na konec objízdné trasy (ke křižovatce ulice
Podolské a místní komunikace Hřbitovní, křižovatka u zrcadla).

i

WWW

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

Tiskové chyby vyhrazeny

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

2

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a
změny v dopravě

!

BRNO

Z důvodu opravy kolejí nebude v úterý 8. května 2018 od 5:30 hod. do 21:00 hod. možná jízda
tramvají ulicí Vídeňskou.

Výluka do Modřic
8. 5. 2018

Linka 2 bude rozdělena na dva provozní úseky (1. Stará osada – Václavská a dále pojede odklonem
do Pisárek a 2. kyvadlově mezi zastávkami Modřice, smyčka – Bohunická po koleji, běžně používané
pro směr jízdy do centra).

2, 5, 6

Linka 2 vynechá všechny zastávky v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov a zastávku Ústřední hřbitov smyčka. Zastávky v úseku Modřice, smyčka – Bohunická obslouží v obou směrech na koleji, běžně
používané pro směr jízdy do centra.
POZOR: počítejte s delší dobou jízdy do Modřic!
Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí a vynechá všechny
zastávky v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov - smyčka.
Linka 6 pojede mezi zastávkami Česká (obslouží zastávky u kostela sv. Tomáše) – Krematorium
obousměrným odklonem přes Hlavní nádraží a ulicí Renneskou. Vynechá všechny zastávky v úseku
Šilingrovo náměstí – Celní.
POZOR: výluka pro linku 6 bude platit již od ranních výjezdů v úterý 8. května 2018!
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x5 mezi zastávkami Česká – Bohunická.
Linka x5 ve směru na Bohunickou pojede po trase a zastávkách Česká (v ulici Joštově) – Šilingrovo
náměstí (v ulici Pekařské) – Nemocnice u svaté Anny – Mendlovo náměstí (zastávka linek 5 a 6 směr
Poříčí) – Poříčí – Nemocnice Milosrdných bratří – Celní – Hluboká – Ústřední hřbitov – Ústřední
hřbitov - smyčka – Bohunická. Zastávky Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka autobus
obslouží na zastávkách náhradní dopravy na přilehlé pozemní komunikaci.
Linka x5 ve směru na Českou pojede po trase a zastávkách Bohunická (zastávka linky 50 směr Úzká) –
Ústřední hřbitov – Hluboká – Celní – Nemocnice Milosrdných bratří – Poříčí – Mendlovo náměstí (zastávka
linek 5 a 6 směr Česká) – Nemocnice u svaté Anny – Šilingrovo náměstí (v ulici Pekařské) – Česká. Zastávky
Ústřední hřbitov a Hluboká autobus obslouží na zastávkách náhradní dopravy na přilehlé komunikaci.
Zastávky tramvaje Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka nelze po dobu výluky
obsloužit! Autobus náhradní dopravy obslouží zastávky náhradní dopravy na přilehlé komunikaci.
Z důvodu konání kulturní akce nebude v úterý 8. května 2018 od 12:30 hod. do ukončení akce
(17:00) možná jízda autobusů do smyčky Bosonohy.

Výluka Bosonohy
8. 5. 2018

Linka 69 - bude v provozu pouze v úseku Ukrajinská – Hoštická a vynechá zastávku Bosonohy. Zastávku
Hoštická ve směru na Ukrajinskou obslouží v přeložené poloze o 70 metrů vpřed (na ulici Pražské).

69

V sobotu 5. května 2018 se v areálu brněnského výstaviště uskuteční kulturně-společenská akce
Brněnský Majáles 2018.

Majáles 2018
5. 5. 2018

Pro cestu z Majálesu můžete využít noční regionální vlakové a autobusové spoje IDS JMK.
Posílené noční vlaky odjíždějí z Hlavního nádraží mezi 00:30 a 00:45 hodin. Většina nočních
regionálních autobusových linek ze smyčky trolejbusů v 00:00 a 00:30 hodin.
Doprava po Brně
V době průvodu z centra města na výstaviště (cca od 11 do 12 hod.) bude krátkodobě omezována
doprava v ulici Pekařské a na Mendlově náměstí.

noční
doprava

Přibližně od 10:00 do 04:00 hod. bude v provozu mimořádná posilová tramvajová linka P1 na trase
Zvonařka – Hlavní nádraží – Výstaviště, hlavní vstup (– Pisárky) a zpět.
Přibližně od 19:30 hod. budou k výstavišti prodlouženy spoje linky 5 vedené obvykle v trase Štefánikova
čtvrť - Mendlovo náměstí. Provoz linky 5 bude prodloužen přibližně do 01:00 hodin.
Přibližně v době od 22:00 do 01:00 hod. budou řazeny spoje posilové linky P12 od zastávky Výstavištěhlavní vstup ulicí Pekařskou na Českou a dále do Králova Pole na Technologický park.

Přehled nočních
regionálních
spojení
naleznete na
www.idsjmk.cz

Přibližně v době od 23:00 do 01:00 hod. budou řazeny mimořádné posilové spoje linky 84 v úseku
Mendlovo náměstí - Královo Pole - Židenice, Stará osada.
Přibližně do 01:00 hod. bude nad rámec běžného jízdního řádu prodloužen také provoz linek 1, 4, 8,
25, 26, 37, 84 (pouze v části trasy).
Upozorňujeme návštěvníky, aby pro cestu z akce využívali pouze výše uvedené tramvajové, příp.
trolejbusové linky od zastávky Výstaviště-hlavní vstup. Noční autobusové linky N97, N98 ve směru
k hlavnímu nádraží nebudou posilovány!
Vstupenka na akci Brněnský Majáles neplatí jako jízdenky IDS JMK!
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Zajímavé tipy po
jihomoravském kraji
sobota
5. 5.

Den otevřených sklepů

hnanice

Návštěvníkům se v sobotu 5. května 2018 již posedmé naskytne
jedinečná možnost navštívit soukromé sklípky místních vinařů,
ochutnat vína nového ročníku a zažít pravou moravskou atmosféru.
Akce se koná ve Sklepní uličce v Hnanicích v době od 10 do 20
hodin.
Každý návštěvník akce Den otevřených sklepů obdrží již při svém
vstupu skleničku, mapku zúčastněných vinařů. Nákupem skleničky
má návštěvník zaplacené vstupné.
Samozřejmostí je degustace vín v nejméně dvaceti sklepech.
Stručné informace k průběhu akce: Skleničky budou k dostání
u informačních míst (na mapce budou označené jako INFO).
Hradí se jednotlivé vzorky ve sklepích (ceny jsou v režii vinaře).
Více o akci na FB - https://www.facebook.com/sklepyhnanice

818

V době od 9:40 hodin do 21:00 bude posílena linka
818 Znojmo - Hnanice spoji č. 213, 281, 501, 503, 505,
214, 216, 282, 502, 504, 506 a 508. Pro vyhledání spojení
využijte vyhledávač na www.idsjmk.cz.

S přáteli IDS JMK
na výlet
Nejzapomenutější
zámek kraje?
8. května 2018
Vážení turisté,
přátelé IDS JMK pořádají
Tentokrát na Znojemsko.

další

výlet.

Sraz: 8. 5. 2018 7:45 v Brně na hlavním nádraží
na 1. nástupišti u úschovních skříněk
Odjezd: 8. 5. 2018 8:25 108 (odjezd ze
Zvonařky) (POZOR! Dřívější odjezd!)
Jízdenky: všezonová jízdenka nebo výhodné
jednodenní jízdenky za 150/190 Kč.
Navštívený objekt: nejstarší rozhledna v ČR,
obelisk, zámek Uherčice, Graselova vyhlídka,
přírodní rezervace Bílý kříž
Délka pěší chůze: 15 km
Sjízdnost pro kočárky: sjízdné, větší část po
lesních cestách (expozice zámku Uherčice
není bezbariérová)
Přístupnost pro pejsky: kromě expozice
zámku Uherčice (60 minut) volný přístup,
během prohlídky je možné s pejsky strávit
čas v krásném lesoparku vedle zámku
Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná
bezplatná rezervace.
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Více o akci a rezervace jsou dostupné
na webu https://vylety.idsjmk.eu.
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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