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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

jízdné pro děti a studenty
Během letních prázdnin

www.idsjmk.cz       

20  2019

doprava na ohňostroje
dny dopravní nostalgie 
Vážení obyvatelé a návštěvníci Brna,
festival zábavy IGNIS BRUNENSIS pokračuje tuto sobotu prvním 
soutěžním ohňostrojem na přehradě. Posílena bude doprava 
městských linek IDS JMK a využít můžete také speciální odjezdy linek 
302 a 303 na Tišnovsko. Další noční vlaky a autobusy do regionu 
odjíždějí od Hlavního nádraží po půlnoci - přehled spojení naleznete 
na odkazu https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2019IB.pdf nebo na 
straně 6 až 9.

Rezervujte si termín 15. a 16. 6. 2019. Během tohoto víkendu se budou 
konat  v rámci festivalu Ignis Brunesis tradiční Dny dopravní nostalgie. 
Více v infomailu na straně 2. 
Kompletní přehled akcí naleznete na www.idsjmk.cz.

o letních prázdninách platí pro děti do 18 let i pro studenty do 26 let stejná pravidla a stejné 
slevy jako během školního roku. děti a studenti mohou cestovat na jednorázové a předplatní 
jízdenky se slevou.

co je třeba doložit ke slevě pro děti a studenty při cestování na jednorázové jízdenky ids jmk:
děti do 6 let - cestují zcela zdarma, nemusí svůj věk dokládat.
děti do 15 let - nemusí mimo Brno dokládat svůj věk (v Brně ve věkové kategorii od 10 do 
15 let je třeba věk doložit oficiálním průkazem nebo průkazkou ids jmk).

studenti od 15 do 18 let - nárok na slevu je třeba doložit: průkazkou ids jmk, občanským 
průkazem, pasem nebo žákovským průkazem.

od 18 do 26 let - nárok na slevu je třeba doložit: průkazkou ids jmk, platnou ISIC kartou 
nebo žákovským průkazem. 

předkládejte tyto doklady řidiči regionálního autobusu již při nástupu do vozidla nebo 
je předložte při kontrole průvodčímu nebo pracovníkovi přepravní kontroly.

děkujeme vám za spolupráci.

slevový
program

Partnerem slevového programu IDS JMK 
je Muzeum Brněnska poskytující slevu 
na vstup. Muzeum spravuje následující 
expozice: podhorácké muzeum, muzeum 
ve Šlapanicích, památník mohyla míru, 
památník písemnictví na moravě, muzeum 
v ivančicích a vila löw-Beer v Brně.
poskytovaná sleva:
Muzeum Brněnska poskytne slevu 50 % ze 
základního vstupného při předložení platné 
roční předplatní jízdenky; 10 % ze základního 
vstupného při předložení platné předplatní 
jízdenky na všech svých pobočkách.
Slevy platí na stálé expozice i aktuální 
výstavy. Slevy se nedají kombinovat se 
zlevněným vstupným ani s jinými slevovými 
kartami a průkazy.
Více o muzeu na odkazu:
https://www.muzeumbrnenska.cz.

muzeum 
Brněnska

1. soutěžní ohňostroj

sobota 1. 6. 2019, 22:30 

Brno, přehrada

https://www.muzeumbrnenska.cz        

Olešnická kytka

sobota 1. 6. 2019

Olešnice, strana 4
http://www.olesnickakytka.cz

Dny dopravní nostalgie

15. a 16. 6. 2019
strana 2
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Více na www.idsjmk.cz                       Těšíme se na Vás                             

Parní Vlak a hisTorické auTobusy Po brně
den oTeVřených dVeří  dePa MaloMěřice

„za brno autobusem
jak za starých časů“

Svezte se s námi v neděli 16. června 2019 do 
unikátních turistických lokalit Jihomoravského kraje. 
Doprava bude zajištěna historickými autobusy. 
Prohlídka jednotlivých míst bude zajištěna společně 
s našimi partnery akce. Jízdenky platí zároveň jako 
vstupenky. Jízdenky rezervujte na idsjmk.cz/rezervace.

sobota 15. 6. neděle 16. 6. 
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Jízdenky zakoupíte v ČD centru na Hlavním nádraží v Brně. Zbylé jízdenky do 
zakoupíte přímo ve vlaku vyčerpání kapacity. Ceny jednosměrných jízdenek:

Depo Mal. - Výstaviště Depo Mal. - Hlavní nádr.
Dospělí: 100 Kč 40 Kč
Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P 50 Kč 20 Kč
Děti do 6 let zdarma zdarma

brno hl.n. - depo Maloměřice
Brno hl. n. 09:05 10:05 11:05 12:05

Depo Maloměřice 09:19 10:19 11:20 12:19

Depo Maloměřice 09:33 10:37 11:33 -

Brno hl. n. 09:49 10:51 11:49 -

depo Maloměřice - brno dolní n. - Výstaviště
Depo Maloměřice 13:10 15:35 Jedinečná trasa přes

dolní nádraží po ulici Poříčí 
podél řeky svratky až na 

Výstaviště.

* vlak ukončen v Židenicích

Brno dolní n. 13:32 15:57

Výstaviště (areál BVV) 14:12 16:37

Výstaviště (areál BVV) 14:20 17:10

Brno dolní n. 15:05 17:53

Depo Maloměřice / Židenice 15:21 17:59*Jíz
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brno - PaPouščí zoo bošoVice

odJezd 10:30

brno - Mohyla Míru

odJezd 14:30

Brno - SlaVkoV u Brna

odJezd 10:00 a 14:00

brno - Jeskyně VýPusTek

odJezd 10:15 a 14:15

IgnIS  BrunenSIS

Národní dopravce

sobota 15. června 2019 bude ve znamení jízd parního vlaku, historických autobusů a Dne otevřených 
dveří v Depu Maloměřice. 

Parní vlak společnosti České dráhy pojede po dvou trasách mezi Depem Maloměřice a Hlavním 
nádražím a mezi Depem Maloměřice a brněnských výstavištěm po vlečce ulicí Poříčí. 

Historické autobusy budou jezdit v intervalu 30 minut mezi Náměstím Svobody a Depem Maloměřice 
kolem trolejbusové vozovny Husovice, kde se koná také den otevřených dveří.

Dny DopraVní noStalgIe
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Načtěte a
rezervujte

Jízdenky na parní vlak budou k zakoupení v čd centru
na hlavním nádraží v brně od pondělí 10. 6. 2019
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Tiskové chyby vyhrazeny

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019 bude probíhat výluka mezi ivančicemi - řeznovicemi. linka 431 bude vedena 
ve dvou variantách spojů:
1) po standardní trase ivančice, nám. – ivančice, alexovice .
2) po trase ivančice, nám. – ivančice, hrubšice vedené v úseku mezi zastávkami ivančice, žel.st. – ivančice, 
řeznovice, jednota obousměrně odklonem po silnici ii/152 a iii/15254 přes polánku.
na odklonové trase zastaví na zastávkách moravský krumlov, polánka, rozc. a moravský krumlov, polánka.
spoj 51 mezi zastávkami Ivančice, žel.st. a Moravský Krumlov, Polánka, rozc. navíc závlekem obslouží zastávky 
Ivančice, Němčice, sokolovna (v obou směrech) a Ivančice, Alexovice.
přesuny zastávek:
Ivančice, Alexovice je přesunuta na odstavnou plochu u ulice Tovární na začátku zastavěné části místní 
části Alexovice.
Ivančice, Řeznovice je přesunuta na silnici III/15255 ke křižovatce se silnicí III/15254.
neobsluhované zastávky:
Ivančice, Alexovice, transformátor
Ivančice, Řeznovice

výluka ivančice 
-řeznovice

1. 6. - 31. 7. 2019
431 + DAlší lINKy

v sobotu 1. 6. bude z důvodu konání rally vyškov omezena doprava v oblasti vyškovska následujícím 
způsobem:
linka 157 pojede v časech 11:30 – 14:40 dle výlukového jízdního řádu. Spoje z/do Adamova a Křtin budou 
vedeny pouze z/do zastávky Bukovinka. V úseku Račice- Pístovice, Pístovice – Vyškov, aut.st. a zpět pojedou 
náhradní spoje v pravidelných časech. V úseku Račice-Pístovice, Pístovice – Bukovinka a zpět v uvedených 
časech spoje nejedou.
linka 752 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 264 vyjíždí z Vážan o 53 minut dříve a v obci Prusy-
Boškůvky neobsluhuje místní část Boškůvky. Spoj 266 vyjíždí z Vážan o 7 minut dříve a pojede v úseku mezi 
zastávkami Prusy-Boškůvky, Boškůvky a Topolany odklonem přes Moravské Málkovice, Rybníček, Heroltice 
a poté přes I/47 do Topolan. Spoj 266 na odklonové trase mezi Rybníčkem a Herolticemi poblíž říčky Haná 
bude křižovat trasu závodu za asistence přítomného dispečera a pořadatelů v čase 13:36.
linka 753 jede dle JŘ a ve své trase. Spoj 308 v čase 13:36 a spoj 305 v čase 16:35 budou v době závodu 
v úseku mezi Rybníčkem a Herolticemi poblíž říčky Haná křižovat trasu závodu za asistence přítomného 
dispečera a pořadatelů. linka 756 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 263 je posunut o 60 minut dříve 
z Vyškova avšak v Radslavicích má pobyt 26 min. Spoj 264 je posunut o 26 minut dříve. Spoj 265 je posunut o 
60 minut později. Spoj 266 je posunut o 60 minut dříve.
V časech pravidelných odjezdů jsou obousměrně zavedeny náhradní spoje v úseku Vyškov, aut.nádr. až 
Pustiměř, náves. Mimořádně je zaveden nový spoj s odjezdem 17:37 z Pustiměře, návsi směrem do Vyškova.

změna zastávek:
Bukovinka, říčky, hájenka; račice-pístovice, račice; račice-pístovice, račice, zd – zastávky v čase 11:30 
- 14:40 bez obsluhy
prusy-Boškůvky, moravské prusy, zd – bez obsluhy spoje 266 linky 752
prusy-Boškůvky, moravské prusy, křiž. – u spojů 264, 266 linky 752 obslouží zastávku pouze jedenkrát a to jen 
ve směru do Boškůvek
prusy-Boškůvky, Boškůvky – bez obsluhy spoje 264 linky 752

rally vyŠkov
1. 6. 2019
157, 752, 753

ve dnech 4. až 7. 6. 2019 vždy od 8:25 do 14:00 budou vlaky linky s2/4708/4717, 4716/4725, 4720/4729 v 
úseku letovice – Březová nad svitavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. ostatní vlaky jedou 
podle platného jízdního řádu.

přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Březová nad Svitavou, žel.
st.“;
• Moravská Chrastová –na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“;
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
• letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „letovice, žel. st.“;

výluka letovice - 
Březová nad svitavou

4. - 7. 6. 2019
S2

od 1. 6. 2019 se mění jízdní řády následujících linek ids jmk - 108, 302, 311, 312, 314, 320, 321, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 602, 640, 810, 822 především z důvodu ukončení výluky v tišnově (ulice Brněnská).změny jízdních řádů

od 1. 6. 2019
...
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Tiskové chyby vyhrazeny
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v sobotu 1. 6. 2019 od 8:10 do 13:30 hodin budou vybrané vlaky s3 mezi Brnem a vranovicemi nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy z důvodu nedostatečné kapacity trati.

vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. vranovice s3/ 4903, 4905, 4907 budou v úseku modřice – vranovice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.
ostatní vlaky s3/ 4613, 4615 pojedou dle současného jízdního řádu, ale v úseku hrušovany u Brna – vranovice 
budou o 4 minuty uspíšeny.

vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912. V Modřicích není umožněn 
přestup na vlak, autobusy zastaví jen pro výstup.
ostatní vlaky s3/ 4618, 4620, 4622 budou v úseku vranovice – Brno dolní n. opožděny o 5 – 7 minut.
doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek jezdí 
dle současného jízdního řádu.
Zastávku Popovice u Rajhradu obsluhuje pouze autobus označený písmenem „P“. 
V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru 
Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků R9/984, 982, 980 a 
budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514 v Rajhradě a 521, 
522 v Hrušovanech u Brna čekat.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Vranovice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Vranovice, žel. st.“)
▪ Žabčice - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Žabčice, žel. st.“)
▪ Hrušovany u Brna - před staniční budovou (na zast. IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“)
▪ Vojkovice nad Svratkou - v obci, na zastávce IDS JMK „Vojkovice“, docházková vzdálenost od železniční 
zastávky cca 10 min.)
▪ Rajhrad - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“)
▪ Popovice u Rajhradu - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Popovice, žel. st.“)
▪ Modřice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Modřice, žel. st.“)
▪ Modřice - zastávka IDS JMK „Modřice, Brněnská“. Pouze výstup.
▪ Brno hl. n. – na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ u OD Vaňkovka. Pouze výstup.
▪ Brno-Královo Pole - u nádražní budovy Pouze výstup.

železniční výluka Brno 
- vranovice na lince s3

1. 6. 2019 (8:10 - 13:30)
S3

z důvodu konání koncertu bude v sobotu 1. června 2019 v odpoledních a večerních hodinách posílena 
doprava k fotbalovému stadionu srbská.
Základní přístup na akci bude zajištěn od zastávek Červinkova, Srbská a Semilasso. Kromě pravidelných linek 
lze využít také posílené linky 12, 32 a mimořádnou linku P1.   
Pro cestu na akci doporučujeme využít linku 12, která bude v provozu podle běžného jízdního řádu s 
případným operativním posílením a linku 32, která bude přibližně v době od 15:30 do 19:30 posílena ve směru 
z České na Srbskou spoji navíc nad rámec běžného jízdního řádu.  
Pro cestu z akce využijte linku 12 ze zastávky Červinkova (provoz linky bude v úseku Červinkova – Hlavní 
nádraží prodloužen přibližně do 22:55), případně mimořádnou linku P1 od Semilassa na Hlavní nádraží (v 
provozu od 22:00 do 22:45). linka 32 ukončí provoz v čase dle běžného jízdního řádu!  
Pro dopravu prosím využívejte především tramvajové linky. Do regionu můžete využít noční vlakové a 
autobusové spoje odjíždějící z Hlavního nádraží po půlnoci.  

posílení dopravy 
ke stadionu srBská 
koncert

1. 6. 2019
12, 32

zastávka modřice, tyršova ve směru Pohořelice bude od 31. 5. 2019 do 6. 6. 2019 přeložena vzad cca o 120 
metrů mezi vjezd a výjezd z čerpací stanice Unicorn.
Změna platí pro všechny linky IDS JMK zastavující na zastávce.

 

přesun zastávky 
modřice, tyrŠova

31. 5. - 6 . 6. 2019
104, 105, 108, ...

v soboty 1. a 8. června a ve středy 5. a 12. června 2019 vždy od 20:00 do 22:00 vyloučen provoz tramvají na 
náměstí svobody ve směru od české k hlavnímu nádraží.  
linka 4 pojede mezi zastávkami Komenského náměstí – Hlavní nádraží jednosměrným odklonem přes 
šilingrovo náměstí. V tomto směru vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh. Na odklonové 
trase obslouží všechny nácestné zastávky. V opačném směru pojede po pravidelné trase bez omezení.  
Zastávka Česká bude bez obsluhy linkou 4 ve směru k Hlavnímu nádraží!  Zastávky Náměstí Svobody a Zelný 
trh ve směru k Hlavnímu nádraží nelze obsloužit!

večerní jednosměrná 
výluka tramvají na 
náměstí svoBody

1./5./8./12. 6. 2019
4
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Pozvánka na akcI
MĚSTO OLEŠNICE

1. 6. 2019 OD 14 H 34. ROČNÍK FESTIVALU

OLEŠNICKÁ KYTKA
ZAL. 1298TERRAKOTA, TAXMENI, MALINA BROTHERS A DALŠÍ

WWW.OLESNICKAKYTKA.CZ

sleva na vstup
 s jízdenkou ids jmk 
www.olesnickakytka.cz

otevřené sklepy Šatov
1. 6. 2019 / šatov na Znojemsku
V sobotu 1. 6. 2019 se bude konat tradiční kulturně-vinařská akce v obci šatov na Znojemsku 
- Den otevřených sklepů v šatově.

Na základě zvýšené poptávky bude posílena regionální autobusová linka 818 v úseku 
Znojmo – šatov a zpět dle speciálního jízdního řádu.

dopravní spojení hledejte na www.idsjmk.cz.
program akce naleznete na http://vinarisatov.cz.
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Z pátečního a 
sobotních ohňostrojů 
lze využit do hlavních 

směrů Jihomoravského 
kraje noční vlakové a 
autobusové spoje od 
odjíždějící z Hlavního 

nádraží v Brně.

Více na straně 9 a na 
webu www.idsjmk.cz

HlAVNí PŘeHleD SPOJeNí

ignis Brunensis 2019 - www.ignisBrunensis.cz

prelude na ŠpilBerku 
PÁTeK 24. 05. THeATRUM PyROBOlI

soutěžní ohňostroje na přehradě
SOBOTA 01. 06. FlASH BARRANDOV SFX

STŘeDA 05. 06. GRUPO lUSO PIROTeCNIA

SOBOTA 08. 06. PlATINUM FIReWORKS

STŘeDA 12. 06. NORTH STAR FIReWORKS

epilog na ŠpilBerku
SOBOTA 15. 06. IGNIS BRUNeNSIS TeAM

Vážení obyvatelé Brna, Jihomoravského kraje a ostatní návštěvníci,

doporučujeme pro cestu k Brněnské přehradě využívat veřejnou dopravu, která 
bude již tradičně posílena ze všech hlavních směrů celého Brna tramvajovými, 
autobusovým a trolejbusovými linkami dopravního podniku města Brna.
ze všech ohňostrojů na přehradě budou tradičně posíleny také regionální 
autobusové linky 302 a 303 - více na následující straně.

cesta k přehradě linkami ids jmk je rychlá a spolehlivá! 

PŘeHleD OHňOSTROJů IGNIS BRUNeNSIS

ohňostroje na přehradě 1./5./8./12. 6.

Zm
ěny vyhrazeny
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HlAVNí PŘeHleD SPOJeNí K BRNěNSKé PŘeHRADě A PO SKONČeNí AKCe

ignis Brunensis 2019 - www.ignisBrunensis.cz

v uvedených dnech (1., 5., 8. a 12. 6. 2019) bude přibližně od 18:00 hodin postupně posilován provoz na linkách 1, 
3, 11, 30 a 50 do oblasti Bystrce. tramvajová linka 11 bude v provozu i v sobotu ve večerních a nočních hodinách 
a rovněž budou zavedeny mimořádné posilové tramvajové linky p1 (hlavní nádraží – pisárky – Bystrc, přístaviště) 
a p11 (česká – tábor – Bystrc, přístaviště). dále bude prodloužen provoz denních linek 1, 3, 4, 8, 11, 26, 30 a 50 
přibližně do 0:50 hodin (v tomto čase pojedou poslední posilové spoje z oblasti Bystrce, u linek 4, 8 a 26 z centra 
města). mimořádné posilové spoje budou rovněž zajištěny na regionálních autobusových linkách – zejména na 
linkách 302 a 303 - více na následující straně.
Po vyčerpání kapacity posilových spojů prodloužených denních linek (přibližně od 0:15 hodin) následně zajistí 
přepravu autobusy řazené ze zastávky přístaviště jako posilové spoje nočních linek n92, n93 a n98.
Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží v čase 0:30 hod. (pouze 
odjezd) i v nocích před pracovním dnem 5./6.6. a 12./13.6.
Vzhledem k možným změnám v obězích vozidel také na ostatních pravidelných tramvajových linkách mohou 
být ve večerních hodinách změněny garantované odjezdy nízkopodlažních tramvají. o konkrétním času 
odjezdu nízkopodlažního spoje se lze informovat na telefonním čísle 543 174 317.

v oblasti Bystrce dojde k následujícím změnám v dopravě:
 Přibližně od 22:00 jedou všechny tramvaje až na ečerovu a zastávka ve smyčce Rakovecká není obsluhována.
 V době od 22:20 vyloučen provoz tramvají v úseku ečerova - Přístaviště ve směru do centra. Zastávky ečerova, 
Ondrouškova, Kubíčkova a Rakovecká směr centrum nejsou obsluhovány, nástup do tramvají směr centrum je 
umožněn pouze v zastávkách Přístaviště a Zoologická zahrada. Použijte noční autobusové linky N92 a N98 
(pozor, linka N98 jede od 22:20 do 0:10 ve směru do centra odklonem, viz 
dále). Ve směru z centra na ečerovu je provoz tramvají zachován.
Poslední odjezdy tramvají dle jízdního řádu ze smyčky ečerova před zahájením 
výluky: linka 1: 22:14; linka 3: 22:15.
V době od 22:20 do 0:10 je z důvodu uzavírky komunikací v oblasti Přístaviště 
noční linka N98 ve směru k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova 
odkloněna ulicí Odbojářskou (vynechá zastávky Kubíčkova, Rakovecká, 
Přístaviště a Zoo, náhradou zastaví na zastávkách Wollmanova, laštůvkova, 
Vondrákova a Náměstí 28.dubna).
V době od 22:50 do 0:00 linka 30 jede v úseku lísky - Náměstí 28.dubna oběma 
směry odklonem ul. Kníničskou (průběžné spoje vynechají zastávky Podlesí a 
Kamenolom). Po ukončení ohňostroje budou od zastávky Podlesí (přestup z tramvají 
od Bystrce) řazeny posilové spoje linky 30 ve směru Žabovřesky a Královo Pole.
V době od 22:30 do 0:30 je s ohledem na četnost a předpokládanou 
nepravidelnost spojů danou dopravní situací v této části města zrušena 
vzájemná přestupní návaznost mezi autobusy linek N89, N92, N93 a N98 na 
zastávce Svratecká ve směru k hlavnímu nádraží. 

ohňostroje na přehradě 1./5./8./12. 6.

Zm
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Při cestování
tramvajemi, 

autobusy, trolejbusy, 
regionálnimi 

autobusy a vlaky
platí běžný Tarif IDS 

JMK včetně slev pro 
studenty a seniory

POSíleNé ReGIONÁlNí lINKy 302 A 303 NA TIšNOVSKO

ignis Brunensis 2019 - www.ignisBrunensis.cz

ohňostroje na přehradě 1./5./8./12. 6.

Během ohňostrojů na Brněnské přehradě budou tradičně posíleny regionální 
linky 302 a 303. speciální jízdní řády platí: sobota 1. 6., středa 5. 6., sobota 8. 6. a 
středa 12. 6. 2019.
linka 302
Na lince 302 jsou řazeny posilové spoje dle mimořádného jízdního řádu a bude 
platit následující organizace:

odjezdy autobusů z Kuřimi, žel. st. do Brna, Bystrce: od 19:23 v intervalu 30 
minut do 21:23, 21:38, 21:53 a 22:13 hod.;
spoje s odjezdy z Kuřimi, žel. st. do 20:53 hod. včetně jsou v Brně vedeny až do 
terminálu Zoologická zahrada, další spoje jsou již ukončeny v zastávce Brno, 
Pod Mniší horou;
odjezdy autobusů z Brna, Pod Mniší horou do Kuřimi, žel. st.: 22:59, 23:09, 23:19 
a 23:34 hod.;
spoj s odjezdem ve 23:19 hod. z Brna pokračuje z Kuřimi přes Moravské Knínice, 
Chudčice, Sentice až do Tišnova;
spoj s odjezdem ve 23:34 hod. z Brna pokračuje z Kuřimi přes Malhostovice a 
Drásov až do Tišnova;
poslední pravidelný spoj linky 302 z Kuřimi do Brna bude ukončen již v zastávce 
Brno, Pod Mniší horou – spoj č. 141 ve středu resp. č. 341 v sobotu;
poslední pravidelný spoj linky 302 z Brna, Bystrce do Kuřimi bude vyjíždět až ze 
zastávky Brno, Pod Mniší horou – spoj č. 142 ve středu resp. č. 342 v sobotu;
jsou zrušeny večerní garantované návaznosti linky 302 na tramvajovou linku 1 
a autobusovou linku 50 v zastávce Zoologická zahrada;

linka 303
Na lince 303 jsou nad rámec běžného jízdního řádu rovněž zajištěny posilové 
spoje:

odjezdy autobusů z Veverské Bítýšky, nám. přes Hvozdec do Brna, Bystrce, 
Zoo: 21:15 a 21:45 hod. (v návaznosti na spoje linky 153 a linky 312 od 
Braníškova);
odjezd autobusu z Brna, Bystrce, Zoo přes Hvozdec do Veverské Bítýšky, 
náměstí: 23:13 (navazuje linka 312 do Braníškova). Před tímto spojem bude 
zařazen posilový autobus z Kozí Horky přes Hvozdec do Veverské Bítýšky, 
náměstí s odjezdem ve 23:09 hod.
Pravidelný spoj č. 120 linky 312 s odjezdem ve 23:48 z Veverské Bítýšky do 
lažánek bude v soboty 1. 6. a 8. 6. 2019 prodloužen až do Braníškova (v 
návaznosti na linku 303) pod číslem spoje č. 420.
POZOR: Zastávka Brno, Zoologická zahrada je bez obsluhy spoji č. 141, 142, 
341, 342 linky 302

Spojení zajištěno i pro 
obce mimo tradiční 
trasy linek 302 a 303
(Drásov, Tišnov, ...)

Zm
ěny vyhrazeny

Spojení si ověřte na 
www.idsjmk.cz  
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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 Brno - Kuřim  lipůvka

n89>302 Kuřim 00:00  00:30 Brno - Kníničky  Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim

n91>403 Ostopovice 00:00, 01:00 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 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 vlaky a autobusy do hlavních směrů Jihomoravského kraje odjíždějí
z Hlavního nádraží v Brně obvykle krátce po půlnoci. 
Od přehrady vyjeďte tramvajemi nejpozději ve 23:30 hodin.
Doporučujeme spojení vyhledat a ověřit na našem webu www.idsjmk.cz. nebo 
využít mobilní aplikaci IDS JMK POSeIDON. 

přehled nočního spojení do hlavních směrů jihomoravského kraje z Brna

ignis Brunensis 2019 - www.ignisBrunensis.cz

sobotní ohňostroje 1. a 8. 6. 2019

Zm
ěny vyhrazeny

prelude 24. 5. 2019


