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

Zahájení plavební sezóny 2019
a Den otevřených dveří na
Lodní dopravě v bystrci
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Vážení cestující,

VELIKONOCE
na straně 5.

V sobotu 13. dubna 2019 bude v rámci souboru akcí věnovaných
150. výročí provozu městské dopravy v Brně v provozu mimořádná
tramvajová linka P11 zajištěná retro tramvajemi.

Více

Proběhne také zahájení plavební sezóny na přehradě a den
otevřených dveří v areálu lodní dopravy v Bystrci. Zve vás Dopravní
podnik Města Brna.
Více na odkazu https://www.dpmb.cz/cs/novinky/219.

Spoje
na zavolání

Slevový
program

Zavolejte si o autobus

Půjčovna koloběžek
SKOLOBĚŽKOU

Vybrané spoje regionálních linek IDS JMK v koncových úsecích a v období s nižší poptávkou
po přepravě jsou v režimu tzv. na zavolání. Spoje na zavolání jsou vždy vyznačeny v jízdním
řádu piktogramem telefonu.

Partnerem slevového programu IDS JMK je
společnost SKOLOBĚŽKOU, která cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na
půjčovné koloběžek:

Přehled linek IDS JMK s vybranými spoji na zavolání:

Sleva na půjčení koloběžek ve výši 10 %
se poskytuje následovně:

163
164
257
258
312
423
816

s platnou předplatní nebo jednorázovou
jízdenkou IDS JMK.
nevztahuje se nevztahuje na speciální
akce a nelze slevy kombinovat.

Jak objednat spoj na zavolání?

https://www.idsjmk.cz
www

www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Pro nástup do autobusu je spoj nutné objednat na telefonním čísle 5 4317 4317 (volba 1) a
to nejméně 30 minut před odjezdem.
Pro výstup z autobusu stačí informovat řidiče autobusu. Není potřeba telefonovat.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Cyklistický závod na
kyjovsku
13. - 14. 4. 2019
106, 660, 71

O víkendu 13. a 14. dubna 2019 se v Kyjově a okolí koná tradiční cyklistický závod, proto bude doprava
upravena následujícím způsobem:
Změny v sobotu 13. 4. 2019 od 10:30 do 18:30 hodin
Linka 671: Spoj 161 jedoucí v čase závodu pojede v Kyjově mezi zastávkami ČSAD a Nětčice, obecní dům
odklonem ulicemi Boršovská, třída Komenského, Nětčická a vynechá tak zastávku Zahradní.
Změna zastávek v sobotu:
Zastávka Kyjov, Zahradní v době závodu bude zrušena.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změny v neděli 14. 4. 2019 od 8:30 do 18:30 hodin
Linka 106: Spoje 243, 245, 247, 249, 251 jedoucí do Kyjova v čase závodu obslouží ve Strážovicích přesunutou
zastávku před křižovatkou silnic I/54 x III/41924 a dále na uvedené křižovatce odbočí vlevo a pokračují
odklonem do Kyjova přes Věteřov a Sobůlky (po trase závodu).
Linka 660: Spoj 203 je veden v trase Kyjov – Strážovice – Věteřov – Sobůlky – Kyjov. Spoj 208 je zrušen – cestující
do Kyjova využijí odkloněného spoje 203. Pravidelné spoje 205, 263 jedoucí v čase konání závodu do Dambořic
vyjíždějí z Kyjova výrazně dříve a jedou po trase Kyjov – Strážovice – Věteřov – Sobůlky – Strážovice – Archlebov
a dále po své trase do Dambořic. O tři minuty dříve oproti pravidelnému času odjezdu linky 660 z Kyjova
vyjíždí náhradní spoje 211, 213, které jedou po trase Kyjov – Strážovice – Věteřov – Sobůlky – zpět do Kyjova.
Pravidelný a náhradní spoj se potkají v časech 12:44 a 14:44 ve Strážovicích, kde cestující mohou přestoupit do
požadovaného směru tj. do Dambořic či do Věteřova.
Změna zastávek v neděli:
Zastávky Sobůlky, ZD; Sobůlky a Věteřov ve směru z Kyjova do Dambořic nebudou v době konání závodu
obsluhovány, náhradou budou obsluhovány tyto zastávky pouze ve směru z Dambořic do Kyjova (po směru
závodu).
Zastávka Strážovice pro linku 106 ve směru do Kyjova bude po dobu závodu dočasně přeložena ke křižovatce
silnic I/54 x III/41924 na komunikaci od Stavěšic.
Z důvodu konání doprovodného programu v rámci sportovní akce bude v neděli 14. dubna 2019 od zahájení
provozu denních linek přibližně do 17:00 hod. vyloučen provoz tramvají na náměstí Svobody.

Výluka na náměstí
svobody

Linka 4 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komenského náměstí obousměrným odklonem přes Šilingrovo
náměstí. V obou směrech vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká a obslouží všechny nácestné
zastávky.

14. 4. 2019
4, 9

Linka 9 pouze ve směru na Lesnou mezi zastávkami Hlavní nádraží – Česká odklonem přes Šilingrovo náměstí.
Vynechá zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody a na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.
Zastávku Česká obslouží v přeložené poloze na ulici Joštově (směr Moravské náměstí).
Změny zastávek
Zastávky Zelný trh (oba směry) a Náměstí Svobody (oba směry) nelze obsloužit!
Zastávka Česká pro linku 9 bude přeložena na ulici Joštovu (směr Moravské náměstí).
V době 10:30 hod. – 13:30 hod. pojedou tyto v centru města po odlišných odklonových trasách!
Z důvodu konání historické vojenské akce bude v sobotu 13. dubna 2019 posílena doprava k hradu Veveří.

Posílení dopravy
k hradu Veveří –
Eichhorn 1945

Linka 303 bude v provozu podle běžného jízdního řádu a jednotlivé spoje budou případně posíleny autobusem
navíc. Na všech spojích, včetně posilových, bude platit běžný tarif IDS JMK.
Hlavní přístup na akci bude zajištěn od zastávky Hrad Veveří, pro cestu lze tedy využít všechny spoje linky 303
(jedoucí přes Hvozdec i přes Mečkov). Zastávka Hrad Veveří leží v tarifní zóně 310.

13. 4. 2019

Alternativní přístup na akci bude zajištěn také od zastávky U Matky Boží, pro cestu na tuto zastávku lze využít
pouze spoje linky 303, jedoucí přes Mečkov. Zastávka U Matky Boží leží v tarifní zóně 325.

303

V sobotu 13. dubna 2019 bude v rámci souboru akcí věnovaných 150. výročí provozu MHD v Brně v provozu
mimořádná tramvajová linka P11, zajištěná retro tramvajemi. Souběžně bude také probíhat zahájení plavební
sezóny na přehradě a den otevřených dveří v areálu lodní dopravy v Bystrci.

Speciální provoz
historické linky P11
k přehradě

Provoz linky P11 bude zajištěn retro tramvajemi a linka bude v provozu po následující trase a zastávkách:

P11

Tramvaje budou zastavovat na všech zastávkách po trase a pro tuto linku bude platit běžný tarif IDS JMK.
Kompletní infomace o oslavách 150 MHD naleznete na www.projekt150.cz.
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Rakovecká – Přístaviště – Vozovna Komín – Tábor – Česká (zastávka na ulici Joštově) – Malinovského náměstí
(zastávka linky 1 směr Bystrc) – Hlavní nádraží (1. kolej) – Náměstí Svobody – Česká (zastávka na ulici České) –
Tábor – Vozovna Komín – Přístaviště – Rakovecká.

13. 4. 2019
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Brněnský půlmaraton
a Brněnská desítka omezení dopravy v
centru brna
14. 4. 2019

Z důvodu konání sportovní akce Brněnský půlmaraton a Brněnská desítka bude v neděli 14. dubna 2019 od
10:30 hod. přibližně do 13:30 hod. výrazně omezen provoz veškeré dopravy v centru města a blízkém okolí.
Většina tramvajových linek a část autobusových linek bude mít upravenou trasu a přemístěné zastávky.
Regionální autobusová linka 405 pojede ve směru do Brna od zastávky Nemocnice Bohunice přímo na
Mendlovo náměstí. Ve směru z Brna pojede pouze odklonem bez vynechá zastávek.
ZMĚNY NA TRAMVAJOVÝCH LINKÁCH

MD v BRně + 405

Linka 1 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí – Mendlovo náměstí obousměrným odklonem přes Českou a Šilingrovo
náměstí. V obou směrech vynechá zastávky Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova a Václavská. Na Mendlově náměstí obslouží
při jízdě směr Řečkovice zastávku směr ulice Pekařská.
Spoje linky 2, běžně jedoucí do smyčky Ústřední hřbitov, budou v provozu pouze v úseku Francouzská – Nové sady a dále
pojedou odklonem do smyčky Švermova. Na Nových sadech obslouží zastávky na 3. a 4. koleji.
Spoje linky 2, běžně jedoucí do Modřic, pojedou mezi zastávkami Nové sady – Celní obousměrným odklonem přes zastávku
Křídlovická. Na Nových sadech obslouží zastávky na 3. a 4. koleji.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí – Česká přímo ulicí Rooseveltovou. V obou směrech vynechá zastávky
Hlavní nádraží, Zelný trh a Náměstí Svobody. Při jízdě směr Úvoz budou odjezdy mezi zastávkami Česká – Úvoz zajištěny o 5
minut dříve oproti běžnému jízdnímu řádu. Při jízdě směr Obřany budou odjezdy mezi zastávkami Úvoz – Česká zajištěny o
3 minuty později proti běžnému jízdnímu řádu. Od zahájení provozu denních linek přibližně do 17:00 hod. bude linka také
ovlivněna výlukou tramvají na náměstí Svobody.
Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí.
Linka 6 pojede mezi zastávkami Moravské náměstí – Krematorium obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí, Hlavní
nádraží a zastávku Křídlovická. V obou směrech vynechá zastávky Česká, Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny,
Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.
Linka P6 bude v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Hlavní nádraží. Na Hlavním nádraží obslouží v obou směrech
zastávky na 5. a 6. koleji (u hotelu Grand).
Linka 9 pojede při jízdě z Lesné z Moravského náměstí přímo na Českou. Při jízdě na Lesnou bude mít výchozí zastávku Česká.
Vynechá zastávky Malinovského náměstí, Hlavní nádraží, Zelný trh a Náměstí Svobody. Zastávku Česká během této výluky
obslouží v běžné poloze u kostela sv. Tomáše! Od zahájení provozu denních linek přibližně do 17:00 hod. bude linka také
ovlivněna výlukou tramvají na náměstí Svobody.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála, smyčka – Hlavní nádraží a dále pojede odklonem na Malinovského
náměstí. Na Hlavním nádraží obslouží v obou směrech zastávky na 5. a 6. koleji (u hotelu Grand).
Linka 12 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Česká obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí.Vynechá zastávky
Nové sady a Šilingrovo náměstí. Na Hlavním nádraží obslouží v obou směrech zastávky na 5. a 6. koleji (u hotelu Grand).

ZMĚNY NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH

Linka 40 obslouží při jízdě směr Univerzitní kampus zastávky Soukenická a Křídlovická v přeložené poloze na zastávkách
tramvaje ve směru z centra.
Linka 44 pojede mezi zastávkami Mendlovo náměstí – Křídlovická odklonem přes následující zastávky:
Václavská (do centra) – Hybešova (do centra, přeložena vzad ke křižovatce) – Šilingrovo náměstí (od ulice Pekařské) – Česká
(na ulici Joštově, směr Moravské náměstí) – Malinovského náměstí (pro linku 1 směr Bystrc) – Hlavní nádraží (1. kolej) – Nové
sady (3. kolej) – Soukenická (zastávka tramvaje z centra) – Křídlovická (zastávka tramvaje z centra). Na Křídlovické obslouží
zastávku tramvaje ve směru z centra.
Dále pojede mezi zastávkami Pisárky – Mendlovo náměstí odklonem přes následující zastávky: Výstaviště - hlavní vstup (směr
Mendlovo náměstí). V Pisárkách obslouží na ulici Hlinky (směr Mendlovo náměstí).
Linka 84 pojede mezi zastávkami Křídlovická – Pisárky odklonem přes následující zastávky: Soukenická (zastávka nočních linek
do centra) – Nové sady (4. kolej) – Hlavní nádraží (2. kolej) – Malinovského náměstí (pro linku 1 směr Řečkovice) – Česká (na
ulici Joštově, směr Šilingrovo náměstí) – Šilingrovo náměstí (směr ulice Pekařská) – Hybešova (z centra, přeložena vpřed ke
křižovatce) – Václavská (z centra) – Mendlovo náměstí (standardní zastávka) – Výstaviště - hlavní vstup (směr Pisárky).
Na Křídlovické obslouží zastávku autobusu směr Hlavní nádraží. V Pisárkách obslouží na ulici Hlinky (směr Anthropos).
Regionální autobusová linka 405 pojede ve směru do Brna od zastávky Nemocnice Bohunice přímo na Mendlovo náměstí.
Ve směru z Brna pojede pouze odklonem bez vynechá zastávek. Vynechá zastávky Riviéra a Poříčí. Na odklonové trase
neobslouží žádnou zastávku.

ČÁSTEČNÁ NÁHRADA

Náhradní dopravu za část zkrácených nebo odkloněných linek zajistí mimořádná autobusová linka x5 mezi zastávkami
Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov - smyčka po následující trase a zastávkách:
Směr Ústřední hřbitov: Mendlovo náměstí (zastávka linek 5,6 směr Poříčí) – Pisárky (běžná zastávka linky 44) – Riviéra (běžná
zastávka linky 44) – Bauerova (běžná zastávka linky 44) – Poříčí (z centra, přeložena vpřed na most) – Nemocnice Milosrdných
bratří – Celní – Hluboká (zastávka autobusu) – Ústřední hřbitov (zastávka autobusu na ulici Vídeňské) – Ústřední hřbitov - smyčka
(zastávka autobusu).
Směr Mendlovo náměstí: Ústřední hřbitov - smyčka (zastávka autobusu) – Bohunická (zastávka linky 50 směr Hlavní nádraží)
– Ústřední hřbitov (zastávka autobusu) – Hluboká (zastávka autobusu) – Celní – Nemocnice Milosrdných bratří – Poříčí (do
centra, přeložena vzad před most) – Bauerova (běžná zastávka linky 84) – Riviéra (běžná zastávka linky 84) – Pisárky (zastávka
na ulici Hlinky, směr Mendlovo náměstí) – Mendlovo náměstí.
Zastávky Náměstí Svobody (oba směry), Zelný trh (oba směry), Křížkovského (oba směry), Velodrom (oba směry) a Pisárky
(běžná zastávka linky 84) nelze obsloužit!
Zastávky autobusu Soukenická (z centra) a Křídlovická (z centra) budou přeloženy na zastávku tramvaje z centra.
Zastávka Hybešova (oba směry) bude ke křižovatce s ulicí Leitnerovou (blíže k zastávce Václavská).
Zastávka Poříčí (oba směry) bude přeložena na ulici Vídeňskou k mostu přes řeku.
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tIP NA VÝLET S IDS JMK
jeskyně blanických
rytířů s rozhlednou
Kunštát je srdcem Hornosvratecké vrchoviny. Nabízí turistům návštěvu
románského hradu, přírodní park Halasovo Kunštátsko s Jeskyní Blanických
rytířů a nádhernou přírodu.
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Nachází
se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce nazvaného
Milenka. Uvnitř unikátní jeskyně jsou vytesány do pískovce sochy blanických
rytířů.
Nad lesoparkem s Jeskyní Blanických rytířů na kopci Milenka
579 m.n.m stojí Burianova rozhledna. Tato kamenná rozhledna byla postavena
v roce 1928 kunštátským občanem Františkem Burianem. Je vysoká 18 metrů
a za dobré viditelnosti je z ní možné zhlédnout Jeseníky, Krkonoše a Pálavu.
Rozhledna je součástí areálu Jeskyně Blanických rytířů.
Pro cestu do Kunštátu využijte linku 301. K jeskyni Blanických rytířů z kunštátského
náměstí dojedete navazujícími linkami 256 nebo 276.
K cestě z centra Brna potřebujete univerzální jízdenku koupenou např. na
železniční stanici, na které si označíte deváté prázdné pole (8 zón). Majitelé
předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101 potřebují jízdenku na 6 zón za 49 Kč.

Pro vyhledání spojení
využijte vyhledávač na
www.idsjmk.cz.
Hledejte zastávku

Obvyklá otevírací doba
úterý až pátek: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
sobota a neděle: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
pondělí zavřeno! (otevřeno na velikonoční pondělí)
Otevírací dobu si ověřte na www.rudka.cz/jeskyně.

Kunštát, Rudka, hotel

Letovice
Boskovice
Blansko

Tišnov

Vyškov
Kyjov

Znojmo
Mikulov

www.rudka.cz/jeskyne
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Velikonoce 2019
Dopravní tipy
na velikonoce

provoz během
velikonoc
V souvislosti s velikonočními svátky a velikonočními prázdninami
vyhlášenými na základních a středních školách dochází ke
změnám v provozu linek IDS JMK.
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 (velikonoční prázdniny) bude
platit omezený jízdní řád pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY na
regionálních linkách IDS JMK. V Brně na linkách 1 až 99 jezdí
spoje podle běžných jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY a
zrušeny budou školní autobusové spoje.
V pátek 19. dubna 2019 (státem uznaný svátek) bude
doprava v Brně vedena podle jízdních řádů pro SOBOTY. Na
regionálních linkách platí jízdní řády pro SOBOTY+NEDĚLE.
Sledujte jízdní řády.

S jízdním kolem cyklobusem
Od 19. dubna 2019 vyjíždějí regionální cyklobusy IDS JMK do
všech směrů Jihomoravského kraje - www.idsjmk.cz/cyklo.

Nejvýhodnější cestování během svátků
Ve dnech státních svátků a víkendu od 19. do 21. 4. 2019
můžete při svých cestách využívat výhodné jednodenní
jízdenky IDS JMK, které platí v tyto dny pro 2 dospělé a 3 děti do
15 let. Zakoupíte u řidičů regionálních autobusů, na vlakových
nádražích nebo v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

V sobotu 20. dubna 2019 platí běžné jízdní řády pro
SOBOTY, resp. SOBOTY+NEDĚLE. V Brně podle sobot.

Kvalitnější spojení po Znojemsku

V neděli 21. dubna 2019 pojedou regionální linky podle
jízdních řádů pro SOBOTY+NEDĚLE. V Brně podle sobot.

Zkvalitňujeme dopravu z Brna do Znojma a dále kolem
Vranovské přehrady.

V pondělí 22. dubna 2019 (státem uznaný svátek) bude
doprava vedena podle jízdních řádů pro NEDĚLE A STÁTNÍ
SVÁTKY.

Posilujeme dopravu třeba na Pálavu

Z důvodu uzavření nákupních center nebude linka 78
obsluhovat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz
a linky OLY a AVION budou mimo provoz.
Provozu linek 42 a 67 se omezení jízdy k nákupním centrům
týkat nebude, tyto linky pojedou podle běžného jízdního řádu.
Upozornění:
U regionálních linek věnujte ve všech uvedených dnech
zvýšenou pozornost omezení jízdy některých spojů pomocí
příslušných inverzních značek.

Tradičně posilujeme spoje na Pálavu navazující od vlaků.
Např. linku 540 od vlakového nádraží v Šakvicích.

Neseďte doma
a vyjeďte s IDS JMK
na výlet!
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