integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Integrované novinky
... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...

Změna času
v noci 30. - 31. 3. 2019

00

Vážení cestující,
v noci ze soboty 30. března na neděli 31. března 2019 začíná platit
středoevropský letní čas. Ve 2:00 se hodinky posunou o hodinu vpřed
na 3:00.

11 2019

01
02

V Brně na linkách N89-N99 bude o jedno spojení od Hlavního nádraží
méně. Odjezdy regionálních linek jsou také upraveny - více na straně
6 a na www.idsjmk.cz.
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Jednodenní
jízdenky IDS JMK

Slevový
program

Ušetřete o víkendu s rodinou kupujte výhodné jednodenní jízdenky základní

VIDA!
VĚDECKÝ PARK

Pro Vaše cestování po Jihomoravském kraji můžete využívat výhodné
jednodenní jízdenky IDS JMK. Jízdenky jednodenní základní platí v sobotu
+ neděli + ve státní svátky pro maximálně pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.
Při prodeji informujte prodávajícího, že požadujete jízdenku IDS JMK.

24 H

Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od zakoupení u řidiče nebo
označení v označovači jízdenek.
Jednodenní jízdenky koupíte:
na železničních stanicích a u řidičů v regionálních autobusech,
v oficiální mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Jednodenní jízdenky zlevněné platí vždy pouze pro 1 cestujícího, který musí doložit nárok na slevu dle platného Tarifu
IDS JMK. Jízdenka ZTP a ZTP/P platí pouze pro držitele průkazů vydaných Českou republikou.

Partnerem slevového programu IDS JMK
je vědecký park VIDA!, který cestujícím s
jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:
Sleva na vstup ve výši 20 % se poskytuje
následovně:
Při prokázání se platnou měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenkou vydanou
pro minimálně jednu zónu jinou než 100
nebo 101 nebo jednodenní jízdenkou
IDS JMK, obdrží cestující slevu na základní
vstupné ve výši 20%.
Více na www.vida.cz.

V případě, že je využijí děti od 15 do 18 let, studenti 18 až 26 let a osoby nad 65 let, mohou s nimi dojet do Brna, ale
nemohou už s nimi na území zón 100 + 101 dále přestoupovat a cestovat městskou dopravou.
V případě, že potřebujete cestovat i po Brně, využijte kombinaci dvou jízdenek - zlevněné jednodenní jízdenky za 37
Kč pro všechny zóny mimo Brno a základní jednodenní jízdenky pro město Brno za 90 Kč.

https://www.idsjmk.cz
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Zlevněné jednodenní celosíťové jízdenky za 47 Kč mohou být bez omezení použity pouze pro děti do 15 let, psi a
zavazadla.
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Integrované novinky
Cyklobusy městských linek 55 a 57
Opět po roce budou v provozu od 30. 3. 2019 městské cyklobusy na
linkách 55 a 57.
Na lince 55 budou tyto spoje v provozu po celý týden. Využití držáku na
jízdní kola bude možné pouze v zastávkách Lazaretní, Židenice, nádraží,
Špačkova, Zetor, smyčka, Novolíšeňská, Jírova a Mariánské údolí.
Na lince 57 budou tyto spoje v provozu pouze v nepracovní dny. Využití
držáku na jízdní kola bude možné pouze v zastávkách Maloměřický
most, Tomkovo náměstí, Halasovo náměstí, Haškova, Klarisky a Útěchov.
Jak přepravovat kolo v těchto cyklobusech?
1. Cestující na cyklonosič umísťují své kolo sami. Řidič je povinen osobně
na nakládku a vykládku jízdního kola dohlížet. V případě neznalosti
cestujících může řidič cestujícímu s nakládkou/vykládkou pomoci.
2. Po zavěšení kola na cyklonosič řidič zkontroluje správné upevnění a
jízdní kolo uzamkne proti krádeži. Cestujícímu vydá karabinku s číslem
pozice, která je zavěšena u každé pozice na cyklonosiči.
3. Při výstupu řidič ověří vlastnictví jízdního kola pomocí karabinky s
číslem, odemkne kolo proti krádeži a asistuje cestujícímu při vykládce.
Jízdní kola se nepřepravují uvnitř cyklobusu. Řiďte se prosím pokyny
řidiče.

Více o přepravě kol v rámci IDS JMK
na https://www.idsjmk.cz/cyklo.aspx.

Nabídka pracovní pozice
Pracovník železničního oddělení

R19

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá zaměstnance na pozici specialista v dopravě - železniční oddělení.
Náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v SW FBS
spolupráce se železničním dopravcem (dopravci) při přípravě Návrhu jízdního řádu a výsledného jízdního řádu
jednání s obcemi a dalšími objednateli dopravy
zapracování jízdního řádu do SW CHAPS
uplatnění zájmů JMK při přípravě plánů výluk, spolupráce s příslušnými složkami SŽDC a dopravců, ev. i komunikace s ÚPDI;
tvorba výlukových jízdních řádů, zpracování koncepce náhradní dopravy, sledování dopravních výkonů při výlukách
sledování dopravních výkonů, zpracování přepravních průzkumů a tvorba jednodušších programů;
spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dopravce, ev. na pořízení nových vozidel
agenda železničních vozidel v majetku Jihomoravského kraje
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
možnost ovlivnit budoucnost železnice v Jihomoravském kraji
firemní benefity
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…

Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 10. dubna 2019.
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Požadujeme:
VŠ, dopravní obor + 3 roky praxe v železniční dopravě nebo SŠ, dopravní obor + 10 let praxe v železniční dopravě
Místo výkonu práce: Brno, Nové sady 30
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

V neděli 31. 3. 2019 od 8:30 do 17:30 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Výluka na lince S91
Veselí n/M - Strážnice

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou,
Zarazice, Crhounkova „
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

31. 3. 2019
S91

Železniční výluka
Veselí nad Moravou –
Velká nad Veličkou
a Veselí nad Moravou –
Uherský Ostroh
30. 3. 2019
R56, S6, S91

V sobotu 30. 3. 2019 od 9:10 do 18:55 hodin budou vlaky linky R56, S6, S91 nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy pojedou jako linka A, B, V a L:
Linka A – Veselí nad Moravou – Uherský Ostroh.
Linka B – Veselí nad Moravou – Veselí nad Moravou-Milokošť - Uherský Ostroh.
Linka V – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou –
Javorník nad Veličkou zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Linka L – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.
Upozornění:
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce je možno využít autobusu linky L do Veselí nad Moravou a přestoupit
na autobus linky V nebo použít autobusy linky IDS JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy náhrdní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou.
Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK
„Velká nad Veličkou“.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (linka
A, B, V, L)
• Veselí nad Moravou-Milokošť – na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Milokošť“ (linka B)
• Uherský Ostroh – před výpravní budovou (linka A)
• Blatnice pod Svatým Antonínkem: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice pod Svatým Antonínkem,
křiž.“ (linka V, L)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ (linka L)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní úřad“ (linka V)
• Lipov: - na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, záv“ (linka L)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (linka L)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad Veličkou“ (linka V)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží (linka V)
• Vrbovce: u nádražní budovy (linka V)
Od 1. 4. 2019 od 7:30 nepřetržitě do 10.4. 2019 do 17:30 hodin budou vlaky linky S31 nahrazeny autobusy
náhradní dopravy mezi Tišnovem a Rožnou/Bystřicí nad Pernštejnem.

Výluka na lince
s31 Tišnov - Rožná/
Bystřice nad
Pernštejnem

Vlaky 1436 a 1437 (Sp Pernštejn) budou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.
U vlaků S31/1436 a S31/1437 (Sp Pernštejn) je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem
(nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

1. - 10. 4. 2019

U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna.

S3, SP pERNŠTEJN

POZOR: Železniční zastávka Prudká je obsloužena vybranými spoji.
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Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, obecní úřad“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník, náměstí“ , na silnici u vjezdu do
Rekreačního střediska Prudká
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

3

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje
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Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Výluka na lince S3 mezi
Brnem a Vranovicemi

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.
Vlaky linky S3 z Brna:

6. A 7. 4. 2019

končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice –

s3

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.
Náhradní autobusy mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
Mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice využijte mikrobus.
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 kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy uvedeny na www.idsjmk.cz
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.

Železniční výluka
mezi Znojmem a
Hrušovany n/j

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.“)

5. 4. 2019
S8

Ve dnech 4. a 5. 4. 2019 vždy od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Sudoměřice – Hodonín nahrazeny
autobusy náhradní dopravy. Během výluky platí speciální jízdní řád.

Výluky na lince S91
4. - 5. 4. + 6. 4. 2019

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie,Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou nahrazeny autobusy náhradní dopravy dne 6.
4. 2019 v době od 7:25 do 20:30 hodin.

S91
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Umístění zastávek náhradní dopravy:
Strážnice – u nádražní budovy
Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice,
Crhounkova „
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
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Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 bude z důvodu stavebních prací probíhat výluka mezi Lechovicemi a Boroticemi.
Změní se také návaznosti mezi linkami 108 a 822 v Lechovicích.

Výluka Lechovice Borotice

Regionální autobusová linka 822:

od 1. 4. 2019

Spoje, které jezdí úsekem mezi zastávkami Lechovice, ObÚ – Borotice pojedou odklonem po obousměrné
objízdné trase. Zastávka Lechovice, ObÚ (zde autobusy zastaví u označníku na hlavní silnici I/53) – silnice
I/53 – zastávka Lechovice, zámek (zde spoje zastaví u označníku pro linku 835 IDS JMK u Hotelu Weiss) – z této
zastávky v místní části „Lechovic, kopce“ budou dále pokračovat do obce Borotice po cyklostezce a místní
komunikaci do zastávky Borotice.

108, 822

Oba označníky zastávky Borotice budou přeloženy na místní komunikaci, po které povede objízdná trasa pro
autobusy linky 822 IDS JMK. Přestup mezi linkami 822 a 108 ve směru od Božic na Brno a opačně ve směru od
Brna na Božice bude realizován v zastávkách Lechovice, zámek.
Ostatní přestupní vazby mezi linkami 108 a 822 zůstávají zachovány v zastávkách Lechovice, ObÚ na sil. I/53.
Spoje, které standardně končí nebo začínají v zastávce Lechovice, ObÚ, budou končit resp. začínat v zastávce
Lechovice, zámek a nepojedou do zastávky Lechovice, ObÚ.
Regionální autobusová linka 108:
Návaznosti na linku 822 ve směru z Brna na Božice a opačně návaznosti z linky 822 od Božic na linku 108 ve
směru do Brna budou přeloženy do zastávek Lechovice, zámek.
Změna zastávek:
zastávky Lechovice, ObÚ (oba označníky na silnici II/414, silnice do/z Borotic) bez obsluhy, linka 822 bude
zastavovat na zastávkách Lechovice, ObÚ na hlavní silnici I/53
zastávku Lechovice, zámek (označník u Hotelu Weiss, pro linku 835 IDS JMK) bude obsluhovat také linka 822 do
obou směrů, jak při cestě do Znojma, tak při cestě směr Hrušovany nad Jevišovkou
zastávky Borotice (oba označníky) přeloženy na místní komunikaci v Boroticích, po které bude vedena
objízdná trasa pro busy linky 822
Od 1. 4. od 08:00 hodin 2. 4. 2019 do 19:00 hodin autobusové linky 910, 911 pojedou v úseku Vnorovy, přejezd –
Veselí nad Moravou, žel. st. obousměrně odklonem po místních komunikacích místní části Veselí nad Moravou,
Zarazice a přes železárny ve Veselí nad Moravou.

výluka Zarazice
1. 4. 2019

Změna zastávek: Zastávky „Veselí nad Moravou, Zarazice, rest.“, „Veselí nad Moravou, Náklí“ a „Veselí nad
Moravou, Lány, sídl.“ budou bez obsluhy linkami 910 a 911, zastávka „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova“
bude přemístěna na ulici Crhounkova

910, 911

Přesun zastávky Velká
Bíteš, náměstí

V neděle 31. 3. 2019 od 7:00 hod. do 18:00 hodin budou přesunuty označníky zastávky Velká Bíteš, náměstí pro
linky 163, 401 a 411 z Masarykova náměstí do ulice Za Potokem.

31. 3. 2019
163, 401, 411
Od pondělí 1. 4. 2019 do pátku 31. 5. 2019 bude omezena obsluha vybraných zastávek následujícím způsobem:
Zastávky Velešovice, Za Mlýnem a Kovalovice, Stará pošta bez obsluhy spoji č. 100, 101 a 121 linky 602. Zastávka
Velešovice, u mostu ve směru do Brna není obsluhována spojem č. 100, ve směru z Brna není obsluhována spojem
č. 101 a 121.

Odloženo

Omezení obsluhy
velešovic
1. 4. 2019

Spoje č. 100, 101 a 121 obsluhují zastávku Velešovice, ObÚ (společně s linkou 631) jako náhradu za zastávku
Velešovice.

602

Z důvodu stavebních prací bude zastávka Štursova ve směru do centra města zrušena od 30. března 2019
pravděpodobně do 31. 8. 2019.

Zrušení zastávky
Štursova - směr
centrum

Prosíme využijte odtatní zastávky v okolí - Podveská, Hlavní, Vrázova nebo Rosického náměstí.

1. 4. 2019

Zastávka Vojenská nemocnice (pro linky 58, 201) bude v obou směrech dočasně zrušena! Náhradou využijte
zastávky Lazaretní nebo Kuldova.
Linky 58 a 201 náhradou za zastávku Vojenská nemocnice v obou směrech obslouží zastávku Kuldova (zastávky
na ulici Bubeníčkově).

30. 3. 2019

Linka 202 z důvodu změny trasy vynechá zastávky Vojenská nemocnice a Kuldova, využijte zastávky Lazaretní
nebo Židenice, nádraží.

58, 201, 202
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Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu stavebních prací na komunikaci bude v sobotu 30. března 2019 od 7:00 do ukončení prací
(předpoklad v 14:00 hod.) dočasně zrušena zastávka Vojenská nemocnice.

dočasné zrušení
zastávky vojenská
nemocnice
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Změna
času

00

01
02

V noci ze soboty 30. března na
neděli 31. března 2019 začíná platit
středoevropský letní čas.

4
03

V čase 2:00 hodin se hodinky posunou o hodinu vpřed na 3:00 hodiny.
Městské noční linky v Brně
N89 N90 N91 N92 N93 N94 N95 N96
N97 N98 N99
Na nočních linkách v Brně N89-N99 se uskuteční o jedno spojení
nočních autobusových linek méně.
Regionální linky
V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z výchozích
zastávek před 2:00 hodin a po 3:00 hod. odjedou dle
pravidelného jízdního řádu (s výjimkou linek 313 a 403, viz dále).
Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek dle
jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hodin budou zajištěny
následovně:

302
spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hod. z Kuřimi, železniční stanice
do Brna, Kníniček pojede ve 3:13 hodin letního času, v zastávce
Brno, U Luhu navazuje linka N89 k Hlavnímu nádraží;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hod. z Brna, Kníniček do Kuřimi
pojede obdobně ze zastávky Brno, U Luhu do Kuřimi až ve 3:30
hodin letního času s tím, že v zastávce U Luhu vyčká příjezdu
noční linky N89 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin
letního času.

313
spoj č. 403 s odjezdem v 1:58 hod. z Lipůvky do Kuřimi vyjíždí dle
platného jízdního řádu, tj. ze zastávek Kuřim, Prefa rozcestí až
Kuřim, železniční stanice spoj odjíždí po 3. hodině letního času;
spoj č. 404 s odjezdem ve 3:30 hod. z Kuřimi, železniční stanice
do Lipůvky pojede v celé trase opožděn oproti jízdnímu řádu
o 15 minut, odjezd bude mít stanoven až na 3:45 hodin letního
času v návaznosti na linku N91 z nočního spojení v Brně ve 3:00
hodin letního času, která pojede mimořádně závlekem přes
Lelekovice.
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403
spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hod. z Ostopovic do Brna bude
zcela zrušen;
spoj č. 153 s odjezdem ve 3:18 hod. z Brna, Osové do Omic bude
mimořádně konán až ve 3:28 hodin letního času, tedy v celé
trase bude oproti jízdnímu řádu opožděn o 10 minut, v zastávce
Osová spoj čeká na linku N91 a v zastávce Čermákova na linku
N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

405
spoj č. 269 s odjezdem ve 2:09 hod. z Brna, Mendlova náměstí
do Zastávky pojede ve 3:09 hodin letního času v návaznosti na
linku N98 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního
času.

501
spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hod. z Brna, Ořechovské
do Nebovid pojede ve 3:06 hodin letního času, přičemž na
Ořechovské vyčká příjezdu noční linky N96 ze spojení u Hlavního
nádraží ve 3:00 hodin letního času.

505
spoj č. 401 s odjezdem ve 2:22 hod. ze Židlochovic, aut.st. do
Brna pojede ve 3:22 hod. letního času jako přípoj k nočnímu
spojení u Hlavního nádraží ve 4:00 hod. letního času;
spoj č. 402 s odjezdem ve 3:00 hod. z Brna, Hlavního nádraží
do Židlochovic pojede v čase dle jízdního řádu, tj. ve 3:00 hod.
letního času v návaznosti na ukončení spojení u Hlavního nádraží.

521
spoj č. 300 s odjezdem ve 2:02 hod. z Hustopečí, aut.nádr. do
Židlochovic pojede ve 3:02 hod. letního času.

www.fb.com/idsjmk.cz
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tIP NA VÝLET S IDS JMK

Slovenská města
skalica a holíč
Využijte jedinečnou možnost s jízdenkou brněnské městské dopravy dojet až
do památkové rezervace slovenského královského města Skalica a ochutnat
tradiční Skalické trdelníky.
Nasedněte o víkendu na rychlík R13, který odjíždí z Brna v 8:36 hodin, dojedete
na vlakové nádraží do Hodonína. Přejděte na autobusové nádraží, odkud odjíždí
v 10:16 ze stanoviště č. 3 linka 910 do Skalice. Zpět ze Skalice odjíždí autobus
910 v 15:20 do Hodonína a v 16:38 v opačném směru do Strážnice a Veselí nad
Moravou. Pro cestu zpět do Brna využijte např. rychlík R13 z Hodonína. Nebo
můžete jet z Veselí nad Moravou vlakem S6 nebo R56.
Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 pro cestu potřebují univerzální
jízdenku, na které si označí 10. prázdné pole a jedna cesta je tak vyjde na 65 Kč.
Ostatní cestující z Brna potřebují na univerzální jízdence označit 12. prázdné pole
a jedna cesta je vyjde na 78 Kč.

Letovice
Boskovice
Blansko

Tišnov

Vyškov
Brno
Kyjov

Znojmo

Hodonín
Mikulov

Břeclav
Skalica
Holíč

Autorem fotografie RNDr. Petr Zajíček
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