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

2018

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL STRÁŽNICE 2018
Mezinárodní folklorní festival Strážnice je nejstarší folklorní festival
v ČR. Organizátorem festivalu je Národní ústav lidové kultury a město
Strážnice, proto neváhejte a navštivte tuto významnou akci.
Speciální vlaky směr Veselí nad Moravou/Uherské Hradiště:
Ze Strážnice do Veselí nad Moravou a dále do Uherského Hradiště jedou
v sobotu 23. 6. a neděli 24. 6. speciální vlaky, které odjíždějí vždy v 1:40.
V sobotu 23. 6. vlak dále přímo pokračuje přes Uherský Ostroh až do
Uherského Hradiště (mimo IDS JMK).
V neděli 24. 6. je nutné z vlaku ve Veselí nad Moravou přestoupit na
autobus náhradní dopravy, který pokračuje dále až do Uherského Hradiště.
Spojení si vyhledejte na webu www.idsjmk.cz

TIP NA VÝLET
KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2018
S PŘÁTELI IDS JMK

HISTORICKÉ
LINKY V BRNĚ

SLEVOVÝ
PROGRAM

ve Do
vozidlech
Bošovici na
zastávkách
do ZOO

Historické tramvaje a
trolejbusy startují

Muzeum
města Tišnova

Přátelé IDS JMK Vás zvou na další výlet.
Tentokrát do Bošovic.
Sraz: 23. 6. 2018 8:45 v Brně na hlavním
nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk
(POZOR! Dřívější sraz kvůli dřívějšímu
odjezdu!)
Odjezd: 23. 6. 2018 9:06 S2
Jízdné pro zóny (tam): 100+101+610
Jízdné pro zóny (zpět): 100+101+610+620
Návrat: na místě srazu v 18:26 (příjezd linkou S2)
Navštívený objekt: Papouščí zoo

Od soboty 23. června 2018 bude v nepracovní
dny probíhat sezónní provoz historické
tramvaje a trolejbusů v Brně

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno
muzeum v Tišnově.

Linka H4 bude provozována historickou
tramvají po trase Komenského náměstí –
Česká – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží
– Hybešova – Mendlovo náměstí (možnost
přestupu na linku H24 a zpět. Linka H24 bude
provozována historickými trolejbusy po trase
Mendlovo náměstí – Pisárky – Anthropos –
Vozovna Komín a zpět.

Můžete využít následující slevu na vstup do
muzea:
sleva 25 % ze vstupného při předložení platné
jednorázové, jednodenní nebo předplatní
jízdenky IDS JMK.

Více na webu pořadatele:
https://vylety.idsjmk.eu

Pro přepravu cestujících a zavazadel na
linkách H4 a H24 platí běžný Tarif IDS JMK
a Smluvní přepravní podmínky IDS JMK s
výjimkou jízdních kol a nadrozměrných
zavazadel, jejichž přeprava není v historických
vozidlech povolena. Více na www.idsjmk.cz a
www.dpmb.cz.

www.idsjmk.cz https://vylety.idsjmk.eu
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Možné kešky poblíž trasy (nejde o úplný ani
aktuální výčet): GC1CX7V (zaniklá), GC4X54V,
GC7F7GR, GC6FK9A, GCYP12, GC1754V,
GC4M8Q9

info@kordis-jmk.cz

Do Tišnova se pohodlně dostanete osobním
vlakem S3 nebo rychlíkem R9.

https://www.mekstisnov.cz/muzeum
www.fb.com/idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

REGION

Nepřetržitě od 23. 6. do 31. 8. 2018 budou vlaky linky S91 v úseku Veselí nad Moravou – Velká nad
Veličkou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového
jízdního řádu. mění se také JŘ regionálních linek 930 a 935.

VÝLUKA NA LINCE S91 A
LINKÁCH 930 A 935

POZOR: od 23. 6. 2018 do 4. července 2018 bude probíhat souběžně výluka v úseku Velká nad
Veličkou - Myjava.

23. 6. - 4. 7./31. 8. 2018

S91, 930, 935

Autobusy pojedou po následujících linkách:
Linka C – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Velká nad
Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Linka D – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce: je možno využít autobusu linky D do Veselí nad
Moravou a přestoupit na autobus linky C nebo použít autobusy linky IDS JMK 930, kde ale NEJSOU
uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestup mezi
autobusy náhradní dopravy a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS
JMK „Velká nad Veličkou“.
Od 23. 6. do 31. 8. 2018 budou na linkách S6 a R56 probíhat dvě výluky Brno - Slavkov u Brna a
Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště. Bude platit výlukový jízdní řád.

VÝLUKY NA LINKÁCH
S6 A R56

Výluka Brno hl.n. – Slavkov u Brna:
V pracovní dny budou některé vlaky linky R56, S6 v úseku Brno hl.n. – Slavkov u Brna nahrazeny
autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu. Vlaky S6/4148, 4150, 4152, 4154 jedou
po dobu výluky v úseku Nemotice – Brno-Slatina o 5 minut dříve.

23. 6. - 31. 8. 2018

S6, R56

Náhradní autobusová doprava pojede po odlišných linkách:
Linka A - jede z Brna přímo do Slavkova u Brna, kde bude zajištěn přestup na vlak a
opačně.
Linka B - linka slouží pro obsluhu Šlapanic, Ponětovic, Blažovic a Křenovic. Ve Slavkově u Brna je
zajištěn přestup na vlak.
Linka R - linka slouží jako náhrada spěšných vlaků; jede z Brna přímo do Slavkova u Brna, kde bude
zajištěn přestup na vlak a opačně.
Linka X – nahrazuje vlaky S6/4103, 4107, 4111 v úseku Brno-Židenice - Brno-Slatina.
Výluka Veselí n. Mor. – St. Město u Uh. Hradiště:
Vlaky linky R56, S6 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu.
směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/Kunovice:
Linka A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných stanicích.
Linka B - navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56.
směr z Uh.Hradiště/Kunovic do Veselí n.M.:
Linka A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup ve Veselí n.M.
Linka B - zajišťuje obsluhu zastávek a stanic v obvyklé časové poloze.
Zastávky náhradní dopravy naleznete na webu www.idsjmk.cz.

VÝLUKA NA S31
26. A 27. 6. (VŽDY 7:30-12:30)

S31

Ve dnech 26. a 27. 6. 2018 vždy od 7:30 do 12:30 hodin budou vlaky na lince S31 mezi Tišnovem a
Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Pozor odjezdová místa jsou často mimo vlaková
nádraží.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, obecní úřad“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

BRNO

Z důvodu opravy kolejí nebude od zahájení provozu denních linek v sobotu 23. června 2018 do
ukončení prací (předpoklad v 17:00 hod. v neděli 24. června 2018) možná jízda tramvají do
Štefánikovy čtvrti.

VÝLUKA TRAMVAJÍ DO
ŠTEFÁNIKOVY ČTVRTI

Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov - smyčka – Jugoslávská (na ulici Jugoslávské,
směr Lesná) a dále pojede odklonem do smyčky Zemědělská. Vynechá zastávky Zdráhalova, Venhudova
a Štefánikova čtvrť.

23. A 24. 6. 2018
5

Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x5 mezi zastávkami Jugoslávská – Štefánikova
čtvrť.
Linka x5 bude v provozu po trase a zastávkách Jugoslávská (nástup: zastávka na ulici Jugoslávské, od
Lesné) – Jugoslávská (pouze směr Štefánikova čtvrť, zastávka tramvaje) – Zdráhalova – Venhudova –
Štefánikova čtvrť (nástup: zastávka autobusu).
Zastávku Jugoslávská (na ulici Merhautově, směr centrum) nelze obsloužit! Linka 5 obslouží zastávku
na ulici Jugoslávské (ve směru od Lesné).
Zastávku Štefánikova čtvrť (zastávka tramvaje) nelze obsloužit! Autobus náhradní dopravy obslouží
zastávku autobusu.

PRODLOUŽENÍ LINKY H4 K
VÝSTAVIŠTI – BRNO REVIVAL
23. A 24. 6. 2018

Z důvodu konání akce Brno Revival – festival rychlosti mezi pavilony bude o víkendu 23. a 24. června
2018 prodloužena linka H4 z Mendlova náměstí k zastávce Výstaviště - hlavní vstup.
Linka H4 bude z Mendlova náměstí (zastávky linky 1) prodloužena k zastávce Výstaviště - hlavní
vstup (prostřední kolej).
Na Mendlově náměstí bude linka H4 obsluhovat v obou směrech zastávky linky 1.

H4

POSÍLENÍ DOPRAVY NA
NÁMĚSTÍ MÍRU – SLAVNOSTI
MOŘE 2018
23. A 24. 6. 2018

Během víkendu 23. a 24. června 2018 bude z důvodu konání kulturní akce Slavnosti moře v areálu
parku na Kraví hoře posílena doprava na linkách na náměstí Míru.
Provoz na linkách 68 a x4 bude posílen spoji nad rámec jízdního řádu a část spojů bude zajištěna
kloubovými autobusy. Spoje linky 68 na Myslivnu budou v provozu pouze v úseku Náměstí Míru –
Myslivna, v úseku Šumavská – Náměstí Míru bude nutné využít navazující spoj.

68, X4

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ VÁS ZVE
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

POZVÁNKY NA VÝLETY
BOŠOVICE A BÝČÍ SKÁLA
S PŘÁTELI IDS JMK NA VÝLET BOŠOVICE ZOO - 23. 6. 2018

Vážení turisté,
přátelé IDS JMK pořádají další výlet.
V jedné obyčejné vesnici na zahradě jednoho obyčejného
rodinného domu vyrostla jedna naprosto neobyčejná
zoologická zahrada? Takhle by mohla začínat pohádka
vyprávěná na tomto výletě. Ovšem nejde o pohádku, ale o
skutečnost, o které se můžete sami přesvědčit. Ale než tam
dorazíme, tak ochutnáme třeba i vodu, která mohla být
příčinou prohry v Bitvě tří císařů (alespoň to někteří říkají).
Sraz: 23. 6. 2018 8:45 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti
u úschovních skříněk
Odjezd: 23. 6. 2018 9:06 S2
Jízdné pro zóny (tam): 100+101+610 / Jízdné pro zóny (zpět):
100+101+610+620
Návrat: na místě srazu v 18:26 (příjezd linkou S2)
Navštívený objekt: Papouščí zoo
Možné kešky poblíž trasy (nejde o úplný ani aktuální výčet):
GC1CX7V (zaniklá), GC4X54V, GC7F7GR, GC6FK9A, GCYP12,
GC1754V, GC4M8Q9

O víkendech 23./24. 6. a 30.6./1.7. 2018 můžete navštívit
jeskyni Býčí skála, která se nachází nedaleko od Adamova.
K jeskyni se dostanete autobusovou linkou 157 od Křtin nebo
z Adamova.
S pojení si vyhledejte na webu www.idsjmk a do vyhledávače
spojení zadejte zastávku Habrůvka, Josefov, rozc. 0.4.
Nedaleko od jeskyně můžete navštívit také jeskyni Výpustek
nebo Huť Františka (expozice Technického muzea v Brně),
kde s jízdenkou IDS JMK získáte slevu na vstupném ve výši
20% při předložení jednodenní nebo vícedenní jízdenky IDS
JMK.

Základní vstupné: 100 Kč
Délka pěší chůze: 13,8 km

Více o akci na webu pořadatele akce:

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná
rezervace.

http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php.

Více o akci a rezervace jsou dostupné na webu

Přejeme Vám krásné zážitky
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V sobotu 30. 6. se ve Slavkově u Brna koná tradiční a pravděpodobně v ČR největší sraz majitelů veteránů - motocyklů
a automobilů. Při této příležitosti pro vás KORDIS JMK společně se Zámkem Slavkov - Austerlitz připravili speciální
historický vlak. Usnadní vám cestu mezi Brnem a Slavkovem a odpoledne zase zpět. Ve Slavkově budou navíc mezi
nádražím a zámkem, kde se Veteranfest koná, pendlovat historické autobusy Technického muzea v Brně.

Historickým vlakem
na Veteranfest
eranfest
eranf
est Sla
Slavk
vkov
Jak historický vlak, tak jízdy historických autobusů jsou bezplatné.
Jedině je nutné se zaregistrovat (pro jízdu vlakem i busem) na
odkazu: http://vstupenky.zamek-slavkov.cz/list?mrsid=1.
Doporučujeme se zaregistrovat včas, volná místa ve vlaku
rychle ubývají. Kdyby náhodou volné místo nezbylo, můžete
využít jakýkoli jiný vlak S6 nebo R56 mezi Brnem a Slavkovem
(cena jízdenky pro držitele šalinkarty pro Brno je 27 Kč). Na každý
vlak od Brna i od Veselí a Kyjova bude od cca 9:00 do cca 15:00
navazovat ve Slavkově bezplatný historický autobus.
Na závěr tip na rodinný výlet (případně: kam poslat manželku
a děti, až je vozidla ve Slavkově přestanou bavit): stačí se
svézt z Veteranfestu historickým autobusem v 12:50 na vlakové
nádraží, odtud ve 13:06 bude historický vlak pokračovat do
Bučovic (bezplatně). Tam bude čas cca 70 minut na prohlídku
bučovického zámku nebo zámeckého parku, který je hned

u nádraží. Ve 13:30 začíná komentovaná prohlídka. Vedle ní
můžete využít i samostatnou interaktivní prohlídku bez průvodce.
Z Bučovic pak historický vlak odjede v čase 14:30; do Slavkova
(čas na občerstvení) a v 15:30 odtud bude pokračovat zpět
do Brna.

POZOR SOUTĚŽ :)
Zasoutěžte si o 3 vstupenky pro dvě osoby na Veteranfest.
Soutěžní otázka:
Jakou rozlohu má zámecký park Zámku Slavkov - Austerlitz,
kde se akce Veteranfest koná?
Na soutěžní otázku odpovídejte do 26. 6. 2018 do 12:00. Své
odpovědi posílejte POUZE na email info@kordis-jmk.cz.
Ze všech, kteří zodpoví správně, budou vylosovaní tři výherci.
Každý výherce obdrží vstupenku pro dvě osoby.

Zámek Slavkov - Austerlitz

historické autobusy

speciální vlak S6 R56

speciální vlak S6 R56
Brno

Slavkov u Brna

Bučovice

Jízdní řády

Historický vlak a jízdy historických autobusů jsou bezplatné. Nutné je se zaregistrovat (pro jízdu vlakem i busem) na následujícím
odkazu: http://vstupenky.zamek-slavkov.cz/list?mrsid=1.

Jízdní řád speciálního vlaku a vybraných vlaků linky S6 a R56

ODJEZDY VLAKŮ Z BRNA SMĚR SLAVKOV U BRNA
Brno, Hlavní nádraží
Historickým vlakem
na Veteranfest Slavkov

08:30*

09:28

10:15

11:28

12:15

13:28

14:14

Pro snadnou dopravu návštěvníků z Brna zajistili organizátoři ve
spolupráci s KORDIS JMK a Technickým muzeem v Brně zvláštní
historický vlak z Brna do Slavkova a kyvadlovou dopravu
historickými autobusy mezi slavkovským nádražím a vstupem do
areálu zámku.

* speciální bezplatný vlak s nutnou rezervací
Kyvadlová doprava historickými
autobusy bude zajištěna v čase
mezi 9. a 16. hodinou i k pravidelným vlakům od Brna a od
Veselí nad Moravou, Kyjova nebo
Bučovic.

Doprava historickým vlakem
i autobusy bude bezplatná, je
však nutná rezervace míst na
tomto odkazu:
www.veteranfest.cz/
uzitecne-informace/#doprava

ODJEZDY VLAKŮ Z BUČOVIC SMĚR SLAVKOV U BRNA
Upozorňujeme, že historický vlak bude v čase cca 12.30 pokračovat
dále do Bučovic (možnost prohlídky tamního renesančního zámku)
a odtud zase zpět do Slavkova v cca 14.30.

Upozornění:
historický
vlak
nebude
tažen parní lokomotivou, jde o soupravu
historických, již nepoužívaných dobových
vozidel a lokomotivy, které jsou zhruba
ze
stejného
období
jako
většina
vystavovaných vozidel.

Jízda historického vlaku Brno–Slavkov u Brna–Bučovice proběhne
v rámci projektu SOLEZ podpořeného programem Evropské unie Interreg
CENTRAL EUROPE. Cílem projektu SOLEZ je navrhnout a ověřit chytrá řešení
podporující snížení emisí CO2 a nízkouhlíkovou mobilitu ve městech a v jejich
okolí. Informace o projektu a jeho výsledcích se dozvíte přímo ve vlaku a
následně i na výstavě Veteranfest v samostatném stánku IDS JMK.

Bučovice

09:00

09:58

11:00

11:58

13:00

13:57

14:30*

Historickým vlakem
na Veteranfest Slavkov
Pro snadnou dopravu návštěvníků z Brna zajistili organizátoři ve
spolupráci s KORDIS JMK a Technickým muzeem v Brně zvláštní
historický vlak z Brna do Slavkova a kyvadlovou dopravu
historickými autobusy mezi slavkovským nádražím a vstupem do
areálu zámku.

* speciální bezplatný vlak s nutnou rezervací

Kyvadlová doprava historickými
autobusy bude zajištěna v čase
mezi 9. a 16. hodinou i k pravidelným vlakům od Brna a od
Veselí nad Moravou, Kyjova nebo
Bučovic.

Doprava historickým vlakem
i autobusy bude bezplatná, je
však nutná rezervace míst na
tomto odkazu:
www.veteranfest.cz/
uzitecne-informace/#doprava

Upozorňujeme, že historický vlak bude v čase cca 12.30 pokračovat
dále do Bučovic (možnost prohlídky tamního renesančního zámku)
a odtud zase zpět do Slavkova v cca 14.30.

Jízdní řád historického autobusu

Jízda historického vlaku Brno–Slavkov u Brna–Bučovice proběhne
v rámci projektu SOLEZ podpořeného programem Evropské unie Interreg
CENTRAL EUROPE. Cílem projektu SOLEZ je navrhnout a ověřit chytrá řešení
podporující snížení emisí CO2 a nízkouhlíkovou mobilitu ve městech a v jejich
okolí. Informace o projektu a jeho výsledcích se dozvíte přímo ve vlaku a
následně i na výstavě Veteranfest v samostatném stánku IDS JMK.

SLAVKOV U BRNA, ŽELEZNIČNÍ STANICE - SLAVKOV U BRNA, ZÁMEK
vlak od Brna

9:06

vlak od Bučovic

9:13

9:54

10:51
10:08

11:54
11:13

12:51
12:08

13:54
13:13

14:05

14:42

Slavkov u Brna, žel. st.

9:15

10:00

10:15

10:55

11:20

12:00

12:15

12:55

13:20

14:00

14:10

14:50

Slavkov u Brna, zámek

9:25

10:10

10:25

11:05

11:30

12:10

12:25

13:05

13:30

14:10

14:20

15:00

SLAVKOV U BRNA, ZÁMEK - SLAVKOV U BRNA, ŽELEZNIČNÍ STANICE
Slavkov u Brna, zámek

9:50

10:30

10:55

11:35

11:50

12:30

12:50

13:35

13:45

14:35

14:55

15:10

15:35

15:50

Slavkov u Brna, žel. st.

10:00

10:40

11:05

11:45

12:00

12:40

13:00

13:45

13:55

14:45

15:05

15:20

15:45

16:00

15:13

15:30

vlak směr Brno
vlak směr Bučovice

10:08

11:13
10:51

12:08
11:54

13:13
12:51

13:06

14:05
13:54

14:51

16:08
15:54

Předpokládané odjezdy, bez záruky

