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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Zlevněné jíZdenky
pro seniory, děti a studenty

www.idsjmk.cz       

21  2019

doprava na ohňostroje
dny dopravní nostalgie 
Vážení obyvatelé a návštěvníci Brna,
festival zábavy IGNIS BRUNENSIS pokračuje tuto sobotu třetím 
soutěžním ohňostrojem na přehradě. přehled spojení naleznete na 
odkazu https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2019IB.pdf.
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.

slevový
program

Muzeum 
Brněnska

3. soutěžní ohňostroj

sobota 8. 6. 2019, 22:30 

Brno, přehrada

https://www.ndb.cz        

Dny dopravní nostalgie

15. a 16. 6. 2019
strana 2

národní divadlo
Brno

Do slevového programu IDS JMK je 
zapojeno Národní divadlo Brno
sleva na vstupné ve výši 15/20 % se 
poskytuje následovně:

15 % z plné ceny při předložení 
jednorázové nebo předplatní jízdenky s 
platností kratší než 1 měsíc.

20 % z plné ceny při předložení předplatní 
jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní nebo 
roční.

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student 
či senior? Určitě při cestách mimo Brno využíváte slevy. 
hlaste prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou a nebo 
Zlevněnou B. 

A děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji 
včetně Brna stačí Zlevněná a. 
mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let 
potřebují při cestách bez brněnské městské dopravy 
Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou 
dopravu, potřebují Zlevněnou B. 

Pokud jsi nejste jisti, napište nám na info@kordis-jmk.cz nebo 
navštivte informační a prodejní centra IDS JMK.
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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 jsou zakoupení v čd centru
na hlavním nádraží v brně.
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Tiskové chyby vyhrazeny

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

ve dnech 10. a 11. 6. 2019 od 8:30 do 13:15 hodin budou vlaky na lince s21 budou v uvedeném úseku 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
skalice nad svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů ids jmk „skalice nad svitavou, žel. st.“)
Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)

výluka skalice nad 
svitavou - Boskovice

10. - 11. 6. 2019
S21

v sobotu 8. 6. 2019 od 8:10 do 13:10 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a vranovicemi. 
vybrané vlaky budou nahrazeny autobusy.
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, NAD 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
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena. Využijte prosím vlaky.
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.

výluka na lince s3 
Brno - vranovice

8. 6. 2019
S3

vlaky linky s81 budou v úseku grešlové mýto - moravské Budějovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
ve dnech 12. a 13. 6. 2019 vždy od od 7:10 do 15:25 hodin.
přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je u vlaků Os 24804, Os 24806, Os 24807 zajištěna nákladním automobilem.
umístění zastávek náhradní dopravy:
• Grešlové Mýto - před staniční budovou
• Blížkovice - na veřejné komunikaci u železniční zastávky
• Vesce - v obci, autobusová zastávka Moravské Budějovice, Vesce
• Moravské Budějovice - před staniční budovou

výluka grešlové mýto - 
moravské Budějovice

12. - 12. 6. 2019
S81

vážení návštěvníci festivalu topfest,
na základě zvýšené poptávky po přepravě bude posílena doprava do slavkova u Brna a zpět během 
festivalu topfest, který se koná v areálu zámku.
Doprava bude posílena na linkách 106 a 631 během 8. 6. 2019 a v noci z 8. na 9. 6. 2019.
na lince 106 budou nasazeny kapacitnější vozy. Navíc budou zajištěny mimořádné odjezdy v neděli ráno od 
polikliniky Slavkov do Brna v 0:45 a 1:15.
na lince 631 budou nasazeny kapacitnější vozy. Navíc bude zajištěn mimořádný odjezd v neděli ráno od 
polikliniky Slavkov do Vyškova v 1:15.
na lince 630 budou nasazeny kapacitnější vozy.

topfest - posílení 
dopravy do slavkova 
u Brna

8. - 9. 6. 2019
106, 630, 631
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Tiskové chyby vyhrazeny

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

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

v neděli 9. 6. 2019 budou probíhat výluky na lince s3 a lince s33.
v neděli 9. 6. 2019 od 7:50 do 17:10 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a vranovicemi. 
vybrané vlaky budou nahrazeny autobusy.
vlaky linky s3 z Brna:
- končící v žst. vranovice s3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku modřice – vranovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (nad).
- ostatní vlaky s3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.
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, 4914, 4916
V Modřicích není umožněn přestup na vlak, autobusy zastaví jen pro výstup.
- ostatní vlaky S3/ 4618, 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku 
Hrušovany u Brna – Brno hl.n. nahrazeny náhradními autobusy.
Autobusy náhradní dopravy jedou mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
Cestující mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
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, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků 
R9/984, 982, 980, 978, 976, 972 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 Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ 
Pouze výstup. - ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ u OD Vaňkovka Pouze výstup.
▪ Brno-Královo Pole - u nádražní budovy Pouze výstup.

výluka na lince s33:
Z důvodu omezení dopravní kapacity v úseku Brno hl.n. - Brno-Židenice budou po dobu výluky vybrané vlaky 
v úseku Brno-Královo Pole - Brno-Židenice - Brno hl.n. odřeknuty bez náhrady v neděli 9. 6. 2019 od 8:25 do 
15:45 hodin.
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:14102, 14106, 14110, 14114, 14116, 14144, 14146
Brno-Královo Pole – Brno hl. n. nejedou vlaky linky S33: 14103, 14107, 14111, 14113, 14117, 14119, 14147

výluka na lince s3 a 33 
Brno - vranovice

9. 6. 2019
S3. S33


