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Partnerem slevového programu IDS JMK je 
Technické muzeum v Brně, ktere cestujícím 
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

sleva na vstupné do expozic muzea ve 
výši 20 % se poskytuje následovně:

hlavní expozice tmB, Brno, purkyňova 
105 poskytne slevu na vstup ve výši 20 % 
ze základního vstupného při předložení 
měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní 
jízdenky vydané pro minimálně jednu 
zónu jinou než zóna 100 nebo 101 nebo 
jednodenní jízdenky IDS JMK.

externí expozice tmB poskytne slevu ve 
výši 20 % ze základního vstupného při 
předložení jednodenní, měsíční, čtvrtletní 
nebo roční předplatní jízdenky IDS JMK 
v externích expozicích muzea.

Více o partnerovi na www.technicalmuseum.

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

nástup 
do vozidla

předními nebo zadními dveřmi?  

https://www.idsjmk.cz       

technické muzeum
v Brně

ve vlacích, tramvajích a trolejbusech se nastupuje a vystupuje 
všemi dveřmi. 

v autobusech s číslem linky do 100 se na zastávkách ležících v 
zónách 100 a 101 nastupuje i vystupuje všemi dveřmi. 

v autobusech s číslem linky 100 a výše s cílem v zóně 100 nebo 
101, se na zastávkách ležících v těchto dvou zónách nastupuje i 
vystupuje všemi dveřmi. Pokud mají cíl mimo zóny 100 nebo 101, 
nastupuje se v těchto dvou zónách pouze prvními dveřmi a 
vystupuje se ostatními dveřmi. 

Mimo zóny 100 a 101 se nastupuje do všech autobusů pouze 
předními dveřmi a vystupuje ostatními dveřmi. 

Výstup předními dveřmi je povolen vždy pro cestující 
s handicapem a na konečných zastávkách.

V případě nástupu prvními dveřmi je cestující vždy povinen ukázat 
řidiči platný jízdní doklad. 

na jarní výlety ids jmk 
po jihomoravském kraji
Vážení cestující,
jaro je už opravdu tu, a proto pro vás připravujeme tradiční posílení 
dopravy a další dopravně-turistické atrakce. 

Posilujeme dopravu na kulturní a vinařské akce.
Posilujeme dopravu do hlavních turistických destinací - Pálavu 
nebo Podyjí.
Od 19. dubna vyjíždějí cyklobusy IDS JMK.
Od 13. dubna vyplouvají lodě na Brněnské přehradě.

Aktuální informace postupně uveřejňujeme na našem webu 
www.idsjmk.cz a sociálních sítích.

12  2019

tip na soBotu
6. dubna 2019 vstup zdarma

do mimobrněnských expozic 

technického muzea v Brně. 

přehled na straně 4.
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vinařské akce
vrbovecký košt s otvíráním

stezky hroznové kozy

www.cechvrbovec.cz.

--------------------
-----------------

„ze sklepa do sklepa“

ve velkých Bílovicích

www.velkobilovictivinari.cz.
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od 10. 4. 2019 od 17:30 nepřetržitě do 25.4. 2019 do 15:30 hodin budou vlaky na lince s31 v úseku nevědice - 
rožná nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
vlaky 1436 a 1437 (sp pernŠtejn) budou nahrazeny v úseku tišnov - Bystřice nad pernštejnem.
přeprava jízdních kol
u vlaků s31/1436 a s31/1437 (sp pernŠtejn) je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem 
(nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). u ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes 
úsek dotčený výlukou zajištěna.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
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.“,
Věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

výluka na lince s31 
(tiŠnov -) nevědice - 
rožná (-Bystřice nad 
pernŠtejnem)

10. - 25. 4. 2019
S3, SP PERNŠTEJN

o víkendu 6. a 7. dubna 2019 bude probíhat vlaková výluka na lince s3 mezi Brnem a vranovicemi. výluka 
bude probíhat vždy v čase od 7:50 do 17:10 hodin.výluka na lince s3 mezi 

Brnem a vranovicemi
6. A 7. 4. 2019
S3

zruŠeno 

v pondělí 8. 4. 2019 od 8:15 do 14:35 hodin budou vlaky na lince s8 budou v úseku hodonice – znojmo 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
autobusy náhradní dopravy budou ze stanice znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a 
přijíždět později.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou

výluka na lince s8 
hodonice - znojmo

8. 4. 2019
S8

ve dnech 8. až 11. 4. 2019 vždy od 7:15 do 14:00 hodin bude probíhat výluka na lince s91.
vlaky linky s91 / 2707, 2713 budou v úseku veselí nad mor. – javorník nad vel. zast. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.
vlaky linky s91 / 2709, 2711 budou v úseku veselí nad mor. – vrbovce nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
vlaky linky s91 / 2706, 2712 budou v úseku javorník nad vel. zast. – veselí nad mor. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.
vlaky linky s91 / 2708, 2710 budou v úseku vrbovce – veselí nad mor. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
pozor: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestupy mezi 
náhradní dopravou a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad 
Veličkou“.
umístění zastávek náhradní dopravy:
Veselí nad Moravou – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK Veselí nad Moravou, žel.st.);
Blatnice pod sv. Antonínkem – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Blatnice pod sv.Antonínkem, křiž.“;
Lipov – na autobusové zastávce IDS JMK “Lipov“;
Louka u Ostrohu – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Louka, obecní úřad;
Velká nad Veličkou – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“;
Javorník nad Veličkou zast. – na křižovatce silnice k železniční zastávce;
Vrbovce – před staniční budovou;

výluka na lince s91
8. - 11. 4. 2019
S91

vlaky na lince s8 budou v úseku hrušovany nad jevišovkou – znojmo nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
v pátek  5. 4. 2019 od 8:20 do 14:30 hodin.
autobusy náhradní dopravy budou ze stanice znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a 
přijíždět později.
umístění zastávek náhradní dopravy:
Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
Hodonice - před staniční budovou
Božice u Znojma - před staniční budovou
Hrušovany nad Jevišovkou - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jev., žel. st.“)

železniční výluka
mezi znojmem a 
hruŠovany n/j

5. 4. 2019
S8
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v sobotu 6. dubna 2019 se koná tradiční vinařská akce na znojemsku - „vrbovecký košt s otvíráním stezky 
hroznové kozy“.
Regionální autobusová linka 819 bude posílena ve směru Znojmo, aut. nádr. - Vrbovec, stará zastávka spojem 
s odjezdem v 11:30 hod. ze Znojma, aut. nádr. A ve směru Vrbovec, stará zastávka – Znojmo, aut. nádr. spojem 
v 19:34 hod. s odjezdem v 19:24 hod. z Chvalovice, Hatě, Freeportu. Spoje na trase budou obsluhovat všechny 
zastávky linky 819.

kulturní akce 
vrBovecký koŠt ...

6. 4. 2019
819

Z důvodu budování kanalizace a ČOV v Heřmanově bude od pondělí 8. 4. 2019 do neděle 21. 4. 2019 
přesunuta pro linku 350 zastávka Heřmanov (v obou směrech) přibližně o 120 metrů ve směru na Milešín (před 
dům č. p. 81).

přesun zastávky 
heřmanov 

8. - 21. 4. 2019
350

v sobotu 6. dubna 2019 se ve velkých Bílovicích koná tradiční vinařská akce „ze sklepa do sklepa“. na 
základě zvyšené poptávky po přepravě bude posilována regionální autobusová linka 542.
pozor: Linky 542 a 556 pojedou od 19:00 hodin do 24:00 hodin mezi zastávkami Velké Bílovice, kovárna a 
Velké Bílovice, aut. nádr. odklonem po následující trase:
- ve směru z Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi U Školky, Mírová a Podivínská – v tomto směru 
jízdy obsluhují standardně všechny zastávky po trase.
- ve směru do Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi Svárov, U Hřiště, Záhumní a Čejkovská – v 
tomto směru jízdy je zastávka Velké Bílovice, kovárna pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou.
změna zastávek:
zastávka Velké Bílovice, kovárna ve směru na Moravský Žižkov pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou.

kulturní akce - ze 
sklepa do sklepa

6. 4. 2019
542, 556

V úterý 9. 4. 2019 od 8:00 hod. do 20:00 hodin bude linka 104 vynechávat zastávku Laa an der Thaya, Stadtplatz. 
Místo toho bude linka 104 obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která se nachází na hlavní 
silnici B45 směrem k vlakovému nádraží.
Neobsluhované zastávky:
• Laa an der Thaya, Stadtplatz
Změna zastávek:
• přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße.

dočasná změna 
zastávky v laa an der 
thaya

9. 4. 2019
104

z důvodu výstavby kanalizace bude o víkendu 6. a 7. dubna 2019 (vždy po celý den) vyloučen provoz tramvají do 
obřan. linka 4 bude v provozu pouze v úseku Úvoz – maloměřický most.
náhradní dopravu do obřan zajistí autobus linky X v úseku tomkovo náměstí – maloměřický most – obřany, 
Babická. Autobus náhradní dopravy obslouží všechny zastávky tramvaje.
Pro přestup mezi linkami 4 a X využijte při jízdě z centra zastávku Tomkovo náměstí, při jízdě do centra zastávku 
Maloměřický most (přestup vždy na stejném nástupišti).

výluka tramvají do 
oBřan

6. -7. 4. 2019
4

Z důvodu opravy kolejí bude o víkendu 6. a 7. dubna 2019 (vždy po celý den) omezen provoz tramvají na Lesnou.
linka 9 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Zemědělská. Nástupní zastávka Zemědělská bude přeložena 
do smyčky tramvají. Náhradní dopravu na Lesnou zajistí kombinovaný provoz tramvaje a autobusu linky x9 v úseku 
Zemědělská – Čertova rokle / Haškova.
autobus linky x9 mezi zastávkami Zemědělská (nástup: zastávka linky 46 směr Haškova) – Halasovo náměstí – 
Haškova.

Více na www.idsjmk.cz.

výluka tramvají na 
lesnou

6. - 7. 4. 2019
9

V sobotu 6. 4. 2019 od 07:00 do 14:00 hodin spoje  351, 361, 353, 354, 362 linky 572 pojedou mezi zastávkami 
Moravská Nová Ves, křižovatka a Lužice, žel. st. obousměrně odklonem po silnici III/05531 (od Mor. N. Vsi doleva 
po hlavní silnici přímo směr Lužice.

Vynechají tak zastávky Mikulčice, cihelna, Mikulčice, ObÚ a Mikulčice, Těšetice. Náhradou zastaví u bývalé 
zastávky u hřbitova.

omezení na lince 572  
v mikulčicích

6. 4. 2019
572
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Vyškov

mimoBrněnské eXpozice
technického muzea v Brně

Doporučené spojení k mimobrněnským expozicím Technického muzea v Brně.

nejbližší
zastávka IDS JMK

pěší
vzdálenost 

od zastávky

spojení 
linkami
IDS JMK

doporučná jízdenka
pro jednotlivce

doporučná jízdenka
 v so+ne+svátky

pro 2 dospělí + 3 děti*

stará huť u adamova Adamov, Stará huť 100 m S2>157 4 zóny / 34 Kč jednodenní / 190 Kč/150 Kč

vodní mlýn ve slupi Slup 150 m 108>820 všezónová / 86 Kč jednodenní / 190 Kč/150 Kč

kovárna v těšanech Těšany 120 m 109, 612 4 zóny / 34 Kč jednodenní / 190 Kč/150 Kč

areál čs. opevnění v Šatově Šatov, obecní úřad / Šatov 500 m / 900 m 108>818 / S82 všezónová / 86 Kč jednodenní / 190 Kč/150 Kč

**větrný mlýn v kuželově Kuželov, točna 600 m více variant všezónová / 86 Kč jednodenní / 190 Kč/150 Kč

Šlakhamr v hamrech n/s Mimo IDS JMK - spojení prosím hledejte v celostátním vyhledávačí IDOS, neplatí jízdenky IDS JMK

*   Jednodenní jízdenka základní platí v nepracovní dny pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let. Jízdenka za 150 Kč určena pro držitele předplatní 
jízdenky pro zóny 100+101. 

** dočasně uzavřen z důvodu rekonstrukce.

obvyklá otevírací doba památek
duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9.00–12.00 / 13.00–17.00
červen–září: úterý–neděle, svátky: 9.00–12.00 / 13.00–17.00
Otevírací dobu si ověřte na http://www.technicalmuseum.cz/pamatky.

technické muzeum v Brně se zabývá technikou od hodinových 
součástek až po letadla. V hlavní budově v Brně – Králově Poli 
nabízí návštěvníkům 17 expozic jako např. parní a vodní motory, 
historii optiky, výpočetní techniky, železářství, historické automobily, 
stereovizi a další. Pořádá také výstavy krátkodobějšího charakteru. 
mimo hlavní budovu mohou zájemci v době turistické sezóny 
navštívit šest mimobrněnských památek, situovaných od 
slovenských hranic až po Vysočinu. Tři z nich patří mezi národní 
kulturní památky. 

www.technicalmuseum.cz

6. dubna 2019 vstup zdarma

do mimobrněnských expozic 

technického muzea v Brně. 

Pro vyhledání spojení využijte 
vyhledávač na www.idsjmk.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny


