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ZMĚNA 
ČASU

6Tip: Nová rozhledna 
v Bílovicích nad Svitavou

V noci ze soboty 30. října na neděli 31. 
října 2021 končí platnost SEČ. V čase 3:00 
hod. letního času se čas posune zpět na 
2:00 hod. zimního času.

Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno 
spojení nočních autobusových linek navíc.

Níže uvedené noční spoje s odjezdy z 
výchozích zastávek dle jízdního řádu v 
čase mezi 2:00 hod. a 3:00 hod. pojedou 
ještě dle letního času, nikoliv dle času 
zimního – tj. pouze jedenkrát před posunem 
času:

linka 302, spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 
hod. z Kuřimi, žel.st. do Brna;
linka 302, spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 
hod. z Brna, U Luhu do Kuřimi;
linka 310, spoj č. 302 s odjezdem ve 2:03 
hod. z Kuřimi, Podlesí do Kuřimi, žel.st.;
linka 405, spoj č. 401 s odjezdem ve 2:00 
hod. z Brna, hl. n. do Zastávky.

DOPRAVA BĚHEM PRÁZDNIN 
A STÁTNÍHO SVÁTKU

Vážení cestující,

ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021 (podzimní prázdniny na ZŠ a SŠ) bude na většině 
linek městské dopravy v Brně platit omezený jízdní řád pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY. 
Mimo provoz budou speciální školní autobusové spoje a školní linky š85, š86 a š88. 
Regionální linky pojedou podle jízdních řádu pro pracovní dny - nepojedou vybrané spoje 
vyznačené inverzní značkou v jízdním řádu.

Ve čtvrtek 28. října 2021 (státní svátek) pojedou vlaky, autobusy a městské dopravy podle JŘ 
platných pro SOBOTY a NEDĚLE. V Brně na linkách 12 a 53 pro SOBOTY (bez podvečerního a 
večerního posílení provozu). Z důvodu uzavření nákupních center nebude linka 78 obsluhovat 
zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz a nebude v provozu linka OLY (Olympia bus).

POZOR: Ve čtvrtek 28. 10. 2021 jsou uzavřena velká obchodní centra.

Doporučujeme využívat vyhledávač spojení.
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Kupujte výhodné
jednorázové jízdenky IDS JMK
ze svého mobilu
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Doplnění přehledné úvodní stránky s agregovanými informacemi.
Možnost rychlé opakované koupě jízdenky.
Zrychlení výběru zastávky pro aktuální odjezdy.
Zpřehlednění přístupu k archivu jízdenek.
Přidání ovládání gesty v případě více jízdenek.

NOVÁ VERZE APLIKACE JE TU!

PŘEHLED
NOVINEK
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VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
31. 10. 2021 (08:40 -16:20)

S3
V neděli 31. 10. 2021 od 8:40 do 16:20 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky 
xS3.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
6. - 7. 11. 2021 (09:45 -16:50)

S3
O víkenku 6. - 7. 11. 2021 od 8:40 do 16:20 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky 
xS3.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
13. - 14. 11. 2021 (08:50 -19:00)

S3
O víkenku 13. - 14. 11. 2021 od 8:50 do 19:00 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky 
xS3.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

PŘESUN ZASTÁVKY ROZHRANÍ, VILÉMOV
1. - 17. 11. 2021

273
Z důvodu rekonstrukce komunikace je zastávka Rozhraní, 
Vilémov na lince 273 přesunuta o cca 50 metrů k Letovicím od 1. 
do 17. 11. 2021.

VÝLUKA TRAMVAJÍ DO PISÁREK
28. 10. 2021

1

Z důvodu podbíjení kolejí bude ve čtvrtek 28. října 2021 (státní 
svátek) od 7:00 do 19:00 vyloučen provoz tramvají v ulici Hlinky.
 Linka 1 pojede pouze v úseku Řečkovice – Mendlovo náměstí. 
Vynechá tak zastávky Výstaviště - hlavní vstup, Výstaviště - vstup 
G2, Lipová a Pisárky. Zastávka Mendlovo náměstí bude pro výstup i 
nástup přeložena do smyčky tramvají.
Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky zajistí 
autobusová linka x1. Autobusy budou obsluhovat zastávky na 
přilehlých komunikacích.
Změny zastávek:
Mendlovo náměstí – linka 1 obslouží zastávku ve smyčce tramvají, 
linka x1 obslouží zastávku linky 52
Výstaviště - hlavní vstup – linka x1 obslouží ve směru do Pisárek 
zastávku náhradní dopravy (cca 150 metrů za zastávkou trolejbusů), 
ve směru na Mendlovo náměstí zastávku trolejbusů
Výstaviště - vstup G2 – linka x1 obslouží zastávky linky N97
Lipová – linka x1 obslouží zastávky trolejbusů
Pisárky – linka x1 obslouží zastávky trolejbusů v ulici Hlinky

VÝLUKA KE GLOBUSU
27. (OD NOCI). - 28. 10. 2021

41, 42, N91
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 21:30 ve středu 
27. října 2021 nepřetržitě do 22:00 ve čtvrtek 28. října 2021 (státní 
svátek) vyloučen provoz veškeré dopravy na kruhovém objezdu u 
obchodního centra Globus.
Spoje autobusových linek 41 a N91 vedené běžně ke Globusu 
budou po dobu výluky ukončeny v zastávce Mácova. V souvislosti s 
uzavřením nákupních center v den státního svátku se předpokládá 
minimální poptávka cestujících. Základní obsluhu zastávky Ivanovice, 
Globus zajistí autobusová linka 42.
Linka 42 pojede v areálu nákupního centra odklonem po místních 
komunikacích. Nástupní zastávka Ivanovice, Globus bude přeložena 
před vchod u restaurace (autobusy zastaví dveřmi k budově nákupního 
centra). Ve směru do Králova Pole vynechá linka 42 zastávku Maříkova. 
Ostatní zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách.
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PŘESUN ZASTÁVKY MILONICE PRO SMĚR BRNO
1. - 30. 11. 2021

162, 301
Od 1. 11. do 30. 11. bude přesunuta zastávka Milonice pro směr 
Brno o cca 80 metrů k Brnu. Tento přesun zároveň ukončuje původní 
přesun zastávek Milonice pro oba směry platný od 14.8. 2021.

PŘESUN ZASTÁVKY VYŠKOV, DĚDICE, KASÁRNA
1. - 30. 11. 2021

744, 750
Zastávka Vyškov, Dědice, kasárna pro linky 744 a 750 je přeložena 
na hlavní komunikaci Víta Nejedlého od 1. do 10. 11. 2021.

PŘESUN ZASTÁVKY VYŠKOV, HAMILTONY
1. - 30. 11. 2021

744, 750
Autobusy linky 750 obousměrně nezajíždějí do místní části Vyškov-
Hamiltony. Zastávka přesunuta ke křižovatce ulic Drahanská a 
Slovanská od 1. 11. do 13. 12. 2021.
Změna zastávek:
Vyškov, Hamiltony - zastávka přesunuta na křižovatku ulic Drahanská 
a Slovanská

OMEZENÍ TRAMVAJÍ DO LÍŠNĚ
30. - 31. 10. 2021

8
Z důvodu podbíjení kolejí bude o víkendu 30. – 31. října 2021 vždy 
od 8:30 do 19:00 omezen provoz tramvají v Líšni. Linka 8 pojede 
v závislosti na aktuálním postupu prací v úsecích Mifkova – 
Kotlanova nebo Kotlanova – Novolíšeňská obousměrně po koleji 
pro směr do Líšně. Sledujte prosím aktuální organizaci provozu 
na elektronických informačních panelech na zastávkách.

ZMĚNY TRAS LINEK 405 A 406 V BRNĚ
1. - 7. 11. 2021

405, 406
Linka 405 (s výjimkou spojů 36, 400 a 412) a linka 406 ve směru 
do Brna pojedou od zastávky Riviéra na Mendlovo náměstí ulicí 
Křížkovského. Vynechají zastávku Poříčí.
Změna zastávek:
Brno, Poříčí bez obsluhy linkami 405 (s výjimkou spojů 36, 400 a 412) 
a 406.
Brno, Mendlovo nám. (výstupní) je přesunuta na ulici Veletržní 
(naproti přejezdu tram. tratě).

PŘESUN ZASTÁVKY BŘECLAV, JANA SKÁCELA SMĚR 
FOSFA

1. 11. - 15. 12. 2021

563, 568
Zastávka Břeclav, Jana Skácela směr FOSFA je posunuta o 20 
metrů zpět od 1. 11 do 15. 12. 2021.

PŘESUN ZASTÁVKY TIŠNOV, TRNEC UKONČEN
OD 26. 10. 2021 OD 12:00

311
Přesun zastávky Tišnov, Trnec je ukončen a linka 311 obsluhuje 
novou zastávku v původní poloze.

VÝLUKA V IVANOVICÍCH NA HANÉ
1. - 14. 11. 2021

753, 754
Linky 753 a 754 jedou mezi aut. st. a ulicí Tyršova obousměrným 
odklonem ulicemi Rostislavova - Komenského - Smetanova - 
Žižkova a MK kolem garáží na Tyršovu. Zastávku Žižkova obslouží 
vždy na protější straně ulice.
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Nová rozhledna U Lidušky v Bílovicích nad Svitavou měří celkem 29 metrů a 
vystoupáte na ní po 135 schodech.  Postavena je na kopci tzv. vyhlídky, kam vede 
cesta přes myslivnu lišky Bystroušky, jezírko a Liduščin památník.
Rozhledna byla vybudována zcela nově během roku 2021. Jedná se o železnou 
konstrukci. U rozhledny se nachází informační tabule a také přístřešek.
Z rozhledny uvidíte  údolí řeky Svitavy, Bílovice nad Svitavou a lesy v okolí. Částečně 
také město Brno.
K rozhledně je možné se dostat několika trasami. Jedna z variant je dojet vlakem 
S2 nebo autobusem 75 do Bílovic n/S a poté pokračovat kolem myslivny,  studánky 
a kolem Liduščina památníku k rozhledně. Od rozhledny je možné pokračovat 
kolem modřínového háje do oblasti Velké Klajdovky. Z velké Krajdovky máte 
mnoho možností, jak se vrátit do centra Brna. Délka trasy bude přibližně 5 km a 
zdoláte ji za 1 - 2 hodiny.
Zajímavost: Z polesí Bílovice nad Svitavou pochází každoroční vánoční strom pro 
město Brno, který zdobí náměstí Svobody.

O víkendu spojení do Bílovic n/S zajišťuje vlak linky S2 nebo autobusová linka 
75. O víkendu jezdí vlaky v intervalu 1 hodiny a linka 75 také v intervalu 1 hodiny. 
Využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

K cestě z centra Brna (ze zóny 100) do Bílovic nad Svitavou vlakem potřebujete 
jízdenku  2 úseky nebo 2 zóny / 10 minut nebo 2 zastávky ve vlaku - 16,00 Kč 3 
zóny (při využití i zóny 100+101), cestujícím s předplatní jízdenkou na zóny 100+101 
postačuje doplatková jízdenka za 16 Kč.
Z Velké Klajdovky stačí předplatní jízdenka na zóny 100+101.

https://www.bilovicens.czhttps://www.bilovicens.cz
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Obvyklá otevírací doba
dle webu Bílovic n/S

Na rozhledny
s IDS JMK

BÍLOVICE NAD SVITAVOU - U LIDUŠKYBÍLOVICE NAD SVITAVOU - U LIDUŠKY
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