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Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program
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Partnerem slevového programu IDS JMK 
je společnost Rentbike, která cestujícím 
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na 
půjčovné jízdních kol a dvojkol:

Společnost poskytuje při předložení platné 
předplatní nebo jednorázové jízdenky. 
poskytovaná sleva:
10 % - na půjčené při předložení 
jednorázové jízdenky.
15 % - na půjčené při předložení předplatní 
jízdenky.
pobočky půjčovny: Brno (Dominikánské 
náměstí 6), Pasohlávky (u Aqualandu 
Moravia), Mikulov (hotel Galant, penzion 
Mušlov).

Více o společnosti na odkazu:
http://www.rentbike.cz.

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

ušetřete s moBilní aplikací
ids jmk poseidon

www.idsjmk.cz       

Rentbike
půjčovna kol a dvojkol

 Brněnský majáles 2019 
Vážení návštěvníci,

tuto sobotu 4. května 2019 se koná na brněnském výstavišti Brněnský 
Majáles 2019. Posílena bude městská doprava po Brně. Využít můžete 
také noční vlakové a autobusové linky do několika směrů v rámci 
Jihomoravského kraje. 
Více na straně 4 a na https://www.idsjmk.cz/#lock25490.
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Mobilní APP ids jmk poseidon 
je oficiální aplikací společnosti 
KORDIS JMK, a.s. (koordinátora 
Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje 

– IDS JMK), která je určena pro 
poskytování informací a pro 
prodej kompletního sortimentu 
jednorázových a jednodenních 
jízdenek IDS JMK platných ve 
všech prostředcích veřejné 
dopravy zahrnutých do IDS JMK.

Aplikace je určena pro platformy 
Android a iOS.

Nabijte kredit 
a kupujte 
výhodné 

jízdenky IDS JMK
pro Brno i

 Jihomoravský 
kraj.

v aplikaci koupíte jednorázové jízdenky ids jmk 
nejvýhodněji za cenu univerzální jízdenky

srovnání cen jednorázových jízdenek
papírové jízdenky x jízdenky z aplikace poseidon 
platnost jednorázové jízdenky 

zónová / časová

papírová 
jízdenka

jízdenka 
poseidon

Úspora

2 úseky nebo 10 minut 
 v autobusech mimo zóny 

100+101
2 zastávky na železnici 

maximálně 30 minut
doplatek za 1 zónu při 

kombinaci jízdních dokladů

16 Kč* 13,00 Kč 3,00 kč

2 zóny / 45 minut 20 Kč 19,50 Kč 0,50 kč

3 zóny / 90 minut 27 Kč 26,00 Kč 1,00 kč

4 zóny / 90 minut 34 Kč 32,50 Kč 1,50 kč

5 zón / 120 minut 42 Kč 39,00 Kč 3,00 kč

6 zón / 120 minut 49 Kč 45,50 Kč 3,50 kč

7 zón / 150 minut 56 Kč 52,00 Kč 4,00 kč

8 zón / 150 minut 63 Kč 58,50 Kč 4,50 kč

9 zón / 180 minut 71 Kč 65,00 Kč 6,00 kč

10 zón / 180 minut 78 Kč 71,50 Kč 6,50 kč

neomezená /  180 minut 86 Kč 78,00 Kč 8,00 kč

*Při kombinaci jízdních dokladů slouží jako doplatková jízdenka na 1 chybějící zónu. 
Ve vlacích platí pro cestu do 2 zastávek ve stejné nebo sousedící zóně maximálně 30 
minut. V autobusech mimo zóny 100+101 platí pro cestu na 2 úseky nebo 10 minut. V 
autobusech v zóně 575 jízdenka neplatí.

 provoz Během 8. května
Ve středu 8. května 2019 je v České republice státní svátek. 
Regionální linky IDS JMK pojedou podle nedělních/svátečních 
jízdních řádů. Městské linky v Brně (1-84) pojedou podle jízdních 
řádů pro soboty. 

Více na https://www.idsjmk.cz/#lock25500.



změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

z důvodu údržby tramvajové trati bude od zahájení provozu denních linek v sobotu 4. května 2019 do 16:00 
hodin v neděli 5. května 2019 omezen provoz tramvají do starého lískovce.
linka 6 bude v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Švermova. Zastávka Švermova ve směru do 
centra bude přeložena do smyčky tramvají.
Vybrané spoje (pouze v ranních a večerních hodinách v jednom směru) budou v provozu v úseku Královo Pole, 
nádraží – Dunajská. Zastávky Osová a Dunajská obslouží na koleji, běžně používané pro směr jízdy z centra!
linka 8 bude v provozu pouze v úseku Mifkova – Dunajská. Zastávky Dunajská a Osová obslouží v obou 
směrech na koleji, běžně používané pro směr jízdy z centra.  Zastávka Švermova ve směru do centra bude 
přeložena do smyčky tramvají.
změny zastávek
Zastávku Starý Lískovec, smyčka nelze obsloužit! Využijte zastávku Dunajská.
Zastávky Dunajská a Osová, běžně používané pro směr jízdy do centra, nelze obsloužit! Využijte zastávky na 
koleji, běžně používané pro směr jízdy z centra.
Zastávka Švermova ve směru do centra bude přeložena na nástupní zastávku ve smyčce tramvají.

v sobotu 4. 5. 2019 od 6:00 hod. do 24:00 hodin a v neděli 5. 5. 2019 od 6:00 hod. do 16:00 hodin bude 
upraven provoz linek 401 a 402 ve starém lískovci v Brně.
linky 401 a 402 budou mít přesunutou zastávku Brno, Starý Lískovec, smyčka (pouze ve směru do Brna) do 
ulice Kyjevské, hned za křižovatku ulic Jemelkova a Kyjevská, z důvodu zajištění přestupu  na tramvajovou 
linku 8, která bude po dobu výluky ukončena v zastávce Dunajská.
Stálou zastávku Brno, Starý Lískovec, smyčka (ve směru do Brna) linky 401 a 402 v uvedenou dobu projíždí.
první ranní spoj 401/150 obslouží zastávku Brno, starý lískovec, smyčka standardním způsobem beze změny 
se standartním přestupem na noční linku N96 ve směru Hlavní nádraží.

výluka tramvají do 
starého lískovce

4. - 5. 5. 2019
6, 8

od 3. 5. 2019 nepřetržitě do 9. 5. 2019 do 23:59 hodin bude probíhat vlaková výluka na linkách r8, r12 a s71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Přerov - 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 na Mor. - Brno hl. n. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
vlaky linky s71 budou v úseku Nezamyslice – Vyškov na Mor. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle 
výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R a Sp zajištěna nákladním automobilem dle výlukového jízdního řádu.
neobsluhované zastávky: Brno-Židenice
umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“
• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice na Hané aut. st.“
• Hoštice-Heroltice - u nádraží
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

výluka na linkách r8, 
r12 a s71

3. - 9. 5. 2019
R8, R12, S71

od pondělí 6. 5. 2019 od zahájení provozu dojde k trvalému přesunu zastávky veverské knínice (v obou 
směrech) do točny k přístřešku naproti obecnímu úřadu.
Nově vybudovaná zastávka bude společná pro oba směry linek 153 a 402, přičemž příjezd autobusů k 
zastávce bude vždy přes točnu.

trvalá změna zastávky 
veverské knínice

od 6. 5. 2019
153, 402

Ve středu 8. 5. 2019 od 16:00 do 17:10 linka 215, spoje 211 a 216 ukončí/zahájí a zahájí  jízdu v zastávce 
Obchodní dům. Zastávky Horka a Horka, točna nebudou obsluhovány.

Děkujeme za pochopení.

omezení oBsluhy horky 
v adamově

8. 5. 2019
215

změna zastavování 
linke 401 a 402

4. - 5. 5. 2019
401, 402



změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk
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ve středu 8. května 2019 od 7:00 hod. do ukončení prací (předpoklad v 18:00 hod.) vyloučen provoz tramvají 
přes pisárky.
linka 1 pojede mezi zastávkami Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem přes Českou a 
zastávku Tábor. Vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova – Stránského.
Pro přestup na autobus náhradní dopravy využijte při jízdě směr Bystrc zastávku Hlavní nádraží, při jízdě směr 
Řečkovice již zastávku Svratecká!
náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Mozolky 
(jen směr Svratecká) / Vozovna Komín (jen směr Hlavní nádraží) – Svratecká. Autobus náhradní dopravy 
obslouží zastávky linky 1, u zastávek na samostatném tělese pak zastávky náhradní dopravy. Při jízdě směr 
Bystrc využijte pro přestup na tramvaj zastávku Mozolky!
změny zastávek:
Zastávku Stránského v obou směrech nebude možné obsloužit. Využijte zastávky Rosického náměstí nebo 
Vozovna Komín.
Zastávky tramvaje Bráfova, Pisárky, Lipová, Výstaviště-vstup G2 a Výstaviště-hlavní vstup nebude možné 
obsloužit! Autobus náhradní dopravy obslouží zastávky na přilehlé pozemní komunikaci.

výluka na lince 1 
přes pisárky

8. 5. 2019
1

z důvodu konání sportovní akce bude ve středu 8. května od 12:30 hod. do ukončení akce (předpoklad v 
17:00 hod.) vyloučen provoz ve smyčce Bosonohy.
Linka 69 bude v provozu pouze v úseku Ukrajinská – Hoštická. Zastávku Hoštická směr Ukrajinská obslouží linka 
69 v přeložené poloze na hlavní pozemní komunikaci.
změny zastávek:
Zastávku Bosonohy nebude možné obsloužit! Využijte zastávku Hoštická.
Zastávka Hoštická pro linku 69 směr Ukrajinská bude přeložena vpřed na ulici Pražskou, ke křižovatce s ulicí 
Hoštickou.

výluka ve smyčce 
Bosonohy

8. 5. 2019
69

od zahájení provozu nočních linek v noci z úterý na středu 7. / 8. května 2019 do ukončení prací (předpoklad 
23. června 2019) omezen provoz v ulici křižíkově.

autobusové linky 44, 53, 81 a n93 pojedou pouze ve směru do králova pole / soběšic mezi zastávkami 
Halasovo náměstí – Královo Pole, nádraží / Högrova jednosměrným odklonem. Vynechají zastávky Divišova 
čtvrť a Královopolská strojírna! Zastávky U tunýlku a Kociánka obslouží v přeložených polohách.
V opačném směru pojedou linky 53, 81, 84 a N93 po pravidelných trasách bez omezení.
změny zastávek:
Zastávka U tunýlku směr Královo Pole bude přeložena na ulici Třískalovu (ke křižovatce s ulicí Křižíkova).
Zastávky Divišova čtvrť a Královopolská strojírna směr Královo Pole nebude možné obsloužit!
Zastávka Kociánka směr Královo Pole bude přeložena na ulici Porgesovu (k lávce pro pěší k ulici Sladkovského).

výluka v ulici 
křiŽíkově

od 7./8. 5. 2019
44, 53, 81, D93

Od 5. do 9. 5. 2019 bude omezeno zastavování vlaků v železniční stanici Šlapanice. Více uvedeme na webu 
www.idsjmk.cz během pátku.Žel. zastávka šlapanice 

- omezení oBsluhy
5. - 9. 5. 2019
S6, R56



Brněnský majáles 2019
spojení po Brně a z Brna 

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

v sobotu 4. května 2019 se v areálu brněnského výstaviště uskuteční 
kulturně-společenská akce Brněnský majáles 2019. více o akci na 
webu  https://brno.majales.cz. 
přehled opatření v Brně na https://dpmb.cz/cs/download/5536.

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.

Dle aktuální potřeby posilována doprava na pravidelných linkách 
směřujících k výstavišti. Základní přístup na akci do areálu BVV 
bude hlavní branou č. 1 od zastávky Výstaviště-hlavní vstup.

Přibližně od 10:00 do 04:00 hod. bude v provozu mimořádná 
posilová tramvajová linka P1 na trase Hlavní nádraží – Výstaviště, 
hlavní vstup (– Pisárky / Vozovna Komín) 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 21:15 do 01:00 hod. budou řazeny spoje 
posilové linky P12 od zastávky Výstaviště-hlavní vstup ulicí Pekařskou 
na Českou a dále do Králova Pole na Technologický park.

Přibližně v době od 23:00 do 01:00 hodin 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!

Vzhledem ke změnám v obězích vozidel na lince 5 nemusí v 
odpoledních a večerních hodinách souhlasit časy odjezdů 
nízkopodlažních vozidel vyznačené v jízdním řádu. O 
konkrétním času odjezdu nízkopodlažního spoje se můžete 
informovat na telefonním čísle 543 174 317.

Vstupenka na akci Brněnský Majáles neplatí jako jízdenky!
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vlakové spojení směr Odjezd trasa 
s2/s21 Blansko/Boskovice 00:32 Brno - Bílovice nad Svitavou - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Boskovice
s3 Tišnov 00:35 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim - Tišnov
s3/s9 Břeclav/Hodonín 00:38 Brno - Hrušovany u Brna - (  521   odj. 1:15 směr Hustopeče)  - Břeclav - Hodonín
s4 Rapotice 00:35 Brno - Střelice - Zastávka u Brna - Rapotice 
s4>s41 Ivančice 00:35 Brno - Střelice   s41  - Ivančice
s6 Nesovice 00:38 Brno - Slavkov u Brna - Nesovice

další spojení směr Odjezd trasa
108 Znojmo 00:30 Brno - Pohořelice - Znojmo
n97/n99>201 Křtiny 01:00  01:10 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny
n91>313 Lipůvka 01:00  01:30, 03:00  03:30 Brno - Kuřim  Lipůvka
n89>302 Kuřim 00:00  00:30, 02:00  02:30 Brno - Kníničky  Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim
n91>403 Ostopovice/Omice 00:00, 01:00, 03:00, 05:00 Brno - Ostopovice - Popůvky - Troubsko - Omice
405 Zastávka u Brna 02:00 Brno - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna
505 Židlochovice 03:00 Brno - Rajhrad - Židlochovice
n96>501 Nebovidy 02:00  02:06, 05:00  05:26 Brno - Brno, Ořechovská  Moravany - Nebovidy
s3>521 Hustopeče 00:38 Brno - Hrušovany u Brna  Židlochovice - Hustopeče
602/730 Vyškov 00:30 Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov
702 Viničné Šumice 00:00 Brno - Pozořice - Viničné Šumice

noční odjezdy z hlavního nádraŽí do regionu 
Brněnský majáles 2019                     NOC 4./5. 5. 2019

šťastnou cestu
s ids jmk

spojení hledejte
 na www.idsjmk.cz
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Pozvánka na akcI

den otevřených sklepů hnanice
Návštěvníkům se v sobotu 4. května 2019 již 
poosmé 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.
Více o akci na FB:
https://www.facebook.com/sklepyhnanice

Navíc během soboty 4. 5. 2019 bude posílena 
regionální autobusová linka 818. 
 
Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

Přejeme Vám krásné zážitky s moravskými vinaři.

soBota
4. května 

ilustrační foto


