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POZVÁNKA
DO RAJHRADU NA VÝSTAVU
Víte, kdy poprvé přijela do Brna parní lokomotiva? Bylo to přesně
před 180 lety 11. listopadu 1838 a vlak přijel od Rajhradu.
Byla to první jízda na území Moravy, Čech a Slovenska! Na oslavu
této události se tento týden o víkendu v Rajhradě koná Výstava
kolejových modelů, železniční techniky a fotograﬁí v prostorách
Sokolovny. Navštivte stánek IDS JMK na výstavě!
K vidění budou:
modelová kolejiště a modely kolejových vozidel
provozní vybavení železnice
dobové i současné fotograﬁe
pamětní razítka a upomínkové předměty k tomuto výročí
Více na straně 3.

OFICIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON

AQUALAND
MORAVIA

Kupujte ty nejvýhodnější jízdenky
pomocí mobilní aplikace IDS JMK POSEIDON

Do Aqulandu Moravia
autobusem a se slevou

Mobilní aplikace IDS JMK Poseidon je jedinou aplikací pro
chytré telefony, která umožňuje zakoupit kompletní sortiment
jednorázových jízdenek IDS JMK.

Do Slevového programu IDS JMK je zapojen
Aqualand Moravia v Pasohlávkách.

Ceny jízdenek jsou stejné jako při využití univerzálních jízdenek.

Sleva na vstupné ve výši 10 % se poskytuje
při předložení jízdenky IDS JMK na pokladně.

Zakoupit můžete samozřejmě také jízdenky zlevněné pro cestující
s nárokem na slevu.
Je to jednoduché. Nabijte si aplikaci platební kartou nebo
převodem z účtu a cestujte s jízdenkou v mobilu.
Aplikace je zdarma ke stažení na App Store a Google play.

Využít můžete slevu na vstup.

Pro cestu do Aqualandu Moravia využijte
přímý autobus linky 105 AQUABUS, který
odjíždí ze Zvonařky v sobotu, neděli a ve
státní svátky.
Více o spojení do Aqualandu na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/aquabus.pdf.

AVAIABLE ON THE

ANDROID APP ON

Google play

App Store

Více na www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ VÝLUKY + BRNĚNSKÉ VÝLUKY

Ve dnech 12., 13. a 14. 11. 2018 od 9:20 do 15:40 hodin probíhá výluka na lince S82 mezi Znojmem a Retzem.

VÝLUKA MEZI ZNOJMEM
A RETZEM

Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úsecích u vlaků:
- Znojmo - Retz: 2241, 2249
- Retz – Znojmo: 2222, 2230

12. - 14. 11. 2018
S82

POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 19 minut dříve, než je pravidelný
odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět o 18 minut později.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK ”Znojmo, železniční stanice”)
• Znojmo – Nový Šaldorf – na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, Konice, rozc. 1,0“
• Šatov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Šatov, ObÚ“
• Unterretzbach - v obci, na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstrasse (Feldgasse)“
• Retz - před staniční budovou
V sobotu 10. 11. 2018 od 10:00 do 11:00 linka 215, spoje 264 a 265 nepojedou v úseku Železniční stanice točna
- Adamov III, točna.

OMEZENÍ V ADAMOVĚ
10. 11. 2018 (10:00-11:00)
215

Neobsloužené zastávky:
Kolonka; Adamov III a Adamov III, točna – neobslouží spoje 264 a 265

Výluka v Oleksovicích bude i nadále pokračovat s ohledem na stavební práce. Předpokládáme, že výluka na
lince 810 bude pokračovat i v roce 2019.

VÝLUKA OLEKSOVICE PRODLOUŽENÍ A NOVÝ JŘ

Od 16. 11. 2018 bude upraven jízdní řád linky 810. Nově spoj 101 jede také přes Vítonice.

OD 16. 11. 2018
810

POSÍLENÍ DOPRAVY K BVV
VELETRH LIFE

V souvislosti s konáním souboru veletržních akcí Life! bude o víkendu 10. a 11. listopadu 2018 posílena doprava
k výstavišti.

10. A 11. 11. 2018

V provozu bude mimořádná tramvajová linka P1 v trase (Malinovského náměstí –) Hlavní nádraží (směr
výstaviště 1. kolej) – Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup – Lipová – Pisárky (pouze výstup).

P1, 1, ...

Odjezdovou zastávkou posilové linky P1 ve směru do centra bude zastávka Lipová.
Využít můžete také další městské linky 1,3, 25, 26, 37, 44, 52 a 84. Pozor linka 3 jezdí pouze během výluky Veveří.
Upozorňujeme návštěvníky, že doprava na posilové lince není bezplatná a vstupenky na veletrh neplatí jako
jízdenky MHD!

Z důvodu opravy kolejí bude od zahájení provozu nočních linek v noci z pátku na sobotu 9./10. listopadu 2018
do ukončení prací (předpoklad v 17:00 hod. v neděli 11. listopadu 2018) omezen provoz v ulici Veveří.

VÝLUKA VEVEŘÍ V BRNĚ
10. A 11. 11. 2018

Linka 3 pojede mezi zastávkami Česká (směr Bystrc zastávka na ulici Joštově) – Vozovna Komín obousměrným
odklonem přes Pisárky. Vynechá všechny zastávky v úseku Grohova – Rosického náměstí. V denní době také
pojede mezi zastávkami Francouzská – Česká o 4 minuty dříve proti běžnému jízdnímu řádu.

3, 68, N92

Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x3 mezi zastávkami Česká – Vozovna Komín.
Linka x3 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Česká) – Grohova – Konečného náměstí –
Rybkova – Tábor (do centra zastávka tramvaje, z centra přeložená zastávka na ulici Tábor) – Králova (jen z
centra) – Burianovo náměstí – Mozolky – Rosického náměstí (zastávky autobusu) – Hlavní – Vozovna Komín
(zastávky na mostě).

Linka N92 při jízdě z centra obslouží zastávku Tábor v přeložené poloze na ulici Tábor (u křižovatky s ulicí Minská).
Ve směru do centra obslouží zastávku Tábor v běžné poloze.
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Linka 68 obslouží zastávku Tábor již od 8:00 hod. v pátek 9. listopadu 2018 v obou směrech v přeložených
polohách na ulici Tábor (u křižovatky s ulicí Minská).
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