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Brněnská muzejní noc
sobota 18. 5. / 18:00 - 24:00
Vážení obyvatelé a návštěvníci Brna,
sobotní večer 18. května 2019 bude věnován tradiční Brněnské
muzejní noci. Program akce na http://www.brnenskamuzejninoc.cz.
V 18 hodin otevřou svoje brány všechna muzea v Brně a okolí pro
netradiční noční návštěvu. K místům vzdálenějším centru města
bude zajištěna kyvadlová doprava mimořádnými autobusovými
linkami DPMB s výchozí zastávkou Česká (nástupiště v blízkosti
křižovatky Joštova × Moravské náměstí a na Brandlově ul.).
Přejeme příjemné prožití Brněnské muzejní noci

informace pro
školní a turistické skupiny

TiP
na sobotní den

Pokud plánujete skupinovou turistickou akci nebo školní/třídní výlet, je nutné nás o
plánované přepravě vždy dopředu informovat!
Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné přepravu skupiny o více než
10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů předem na náš e-mail info@kordis-jmk.cz. Jedině
tak můžeme zabezpečit posílení spojů a zajistit bezproblémové cestování vám i ostatním
cestujícím.
Do emailové zprávy prosím vždy uveďte:
Mobilní telefon na vedoucího skupiny
Počet osob
Cíl cesty
Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
Případné přestupy
Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
Případné přestupy

Den otevřených dveří
ve vozovně Medlánky
Den otevřených dveří ve Vozovně
Medlánky proběhne tuto sobotu 18.května
2019 od 12 do 17 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení dopravy garantovat.
Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

Během odpoledne se můžete podívat
do zákoutí, která běžně nejsou přístupná.
Nahlédnete tam, kam tramvaje a autobusy
chodí spát, kde je podrobujeme dennímu
ošetření a očistě nebo kde probíhají
generální opravy, lakování a další práce.
Vyzkoušíte si, jaké to usednout za volant
řidiče a vidět svět z jeho perspektivy.
Vstup na akci je zdarma.
Zve Vás DPMB.
Více o akci na

https://www.dpmb.cz/cs/novinky/226.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Dejte nám o vaší skupině vědět
včas alespoň 10 dní dopředu.

Přijďte u příležitosti 150. výročí MHD
v Brně nahlédnout do Vozovny Medlánky a
Ústředních dílen DPMB!
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

V sobotu 18. 5. 2019 od 7:50 do 17:10 hodin a v neděli 19. 5. 2019 od 7:50 do 17:10 hodin budou vybrané
vlaky linky S3 nahrazeny autobusy náhradní dopravy nálsedovně:

Výluka na lince S3
Brno - Vranovice

Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.

18. - 19. 5. 2019
S3

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, NAD 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 autobusy.
Autobusy 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:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena. Využijte prosím ostatní 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 Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
(pouze výstup) a v ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ u OD Vaňkovka (pouze výstup).
▪ Brno-Královo Pole - u nádražní budovy (pouze výstup).

Vlaky linky S61 budou v úseku Bzenec – Moravský Písek nahrazeny autobusy náhradní dopravy dne 20. 5.
2019 od 7:25 do 15:30 hodin.

Výluka na lince S61

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, žel. st.“
• Bzenec - Olšovec – v obci, na ulici Jiřího Wolkra na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, Olšovec“
• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“

20. 5. 2019
S61

Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Od pátku 17. 5. 2019 od 18:00 hodin do neděle 19. 5. 2019 do 20:00 hodin linka 331 vynechá závlek do
Heroltic. V zastávce Heroltice, rozc.1.0 vyčkají řidiči do času odjezdu dle platného jízdního řádu.

Omezení obsluhy
heroltic

Změna zastávek:
Heroltice: bez obsluhy linkou 331.

17 - 19 . 5. 2019
331

20 - 26 . 5. 2019
162, 301
www
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Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu částečné uzavírky silnice I/43 v prostoru mostu v Lažanech dochází v termínu od 20. 5. 2019 do 26.
5. 2019 k přesunu zastávky Lažany, rozc. Újezd (směr do Brna) o přibližně 50 metrů zpět k Černé Hoře.

přesun zastávky
lažany, rozc. Újezd
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Výluka v ulici kšírově
v Brně
18. 5. 2019 (20:00-23:00)
49, 50, E50, N94

Z důvodu konání sportovní akce bude v sobotu 18. května 2019 od 20:00 hod. do ukončení akce (předpoklad
v 23:00 hod.) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Kšírově.
Linka 49 pojede mezi zastávkami Mariánské náměstí – Záhumenice obousměrným odklonem. Zastávku
Komárov ve směru z centra obslouží v přeložené poloze na ulici Hněvkovského. Zastávku Komárov ve směru
do centra vynechá, náhradou obslouží zastávku Mariánské náměstí. V obou směrech vynechá zastávku
Kšírova. Zastávku Horní Heršpice obslouží v obou směrech v přeložené poloze na ulici Sokolově (u kruhového
objezdu). Na odklonové trase neobslouží žádné zastávky.
Linka 50 pojede mezi zastávkami Železniční / Konopná – Košuličova obousměrným odklonem. Zastávku
Komárov ve směru z centra obslouží v přeložené poloze na ulici Hněvkovského. Zastávku Komárov ve
směru do centra obslouží pouze jednou, a to na ulici Svatopetrské. V obou směrech vynechá zastávku
Kšírova. Zastávku Horní Heršpice obslouží v obou směrech v přeložené poloze na ulici Sokolově (u kruhového
objezdu). Na odklonové trase neobslouží žádné zastávky.
Linka E50 (pouze večerní spoj z Kamech do Slatiny k závodu) pojede mezi zastávkami Bohunická – Mariánské
náměstí odklonem. Zastávku Horní Heršpice obslouží v přeložené poloze na ulici Sokolově (u kruhového
objezdu). Vynechá zastávku Komárov, náhradou obslouží zastávku Mariánské náměstí.
Linka N94 (pouze spoj v 22:30 hod. ze smyčky Modřice) pojede mezi zastávkami Záhumenice – Mariánské
náměstí odklonem. Zastávku Horní Heršpice obslouží v přeložené poloze na ulici Sokolově (u kruhového
objezdu). Vynechá zastávku Kšírova. Vynechá zastávku Komárov, náhradou obslouží zastávku Mariánské
náměstí.
Změny zastávek:
Zastávka Horní Heršpice bude v obou směrech přeložena na ulici Sokolovu ke kruhovému objezdu.
Zastávku Kšírova nelze v obou směrech obsloužit!
Zastávku Komárov na ulici Kšírově nelze v obou směrech obsloužit! Ve směru z centra bude zastávka
přeložena k zastávce na ulici Hněvkovského, ve směru do centra využijte zastávku na ulici Svatopetrské
nebo zastávku Mariánské náměstí.
Ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2019 vždy od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na
Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Železniční výluka
Zaječí - Kobylí na
Moravě

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Velké Pavlovice - před staniční budovou
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

23. -24. 5. 2019
S52

POZOR: Autobusy nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi náhradními autobusy a
autobusy linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Putování po blatnických búdách 2019

18. 5. 2019 / Blatnice pod Svatým Antonínkem
Cech blatnických vinařů Vás srdečně zve na již tradiční Putování po
blatnických búdách. Více o akci na http://www.vinariblatnice.cz.

Dopravní spojení hledejte na www.idsjmk.cz.
www
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Autobusová linka 932 bude posílena následovně:
V čase 9:19 budou vypraveny společně s pravidelným spojem 253 posilové spoje v trase „Veselí nad Moravou, žel.
st.“ - „Blatnice pod Sv. Ant., Vrbové“,
v čase 11:19 budou vypraveny navíc posilové spoje v trase „Veselí n/M, žel. st.“ - „Blatnice pod Sv. Ant., Vrbové“,
v čase 18:40 bude vypraven společně s pravidelným spojem 258 posilový spoj v trase „Blatnice pod Sv. Ant., Vrbové“
- „Veselí n/M, žel. st.“a
v čase 20:40 bude vypraven navíc posilový spoj v trase „Blatnice pod Sv. Ant., Vrbové“ - „Veselí n/M, žel. st.“.
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Doprava během
Brněnské muzejní noci

Vážení obyvatelé a návštěvníci Brna,
sobotní večer 18. května 2019 bude věnován tradiční Brněnské muzejní
noci. Program akce na http://www.brnenskamuzejninoc.cz.
V 18 hodin otevřou svoje brány všechna muzea v Brně a okolí pro
netradiční noční návštěvu. K místům vzdálenějším centru města bude
zajištěna kyvadlová doprava mimořádnými autobusovými linkami DPMB
s výchozí zastávkou Česká (nástupiště v blízkosti křižovatky Joštova ×
Moravské náměstí a na Brandlově ul.).
Linky budou vedeny po následujících trasách, budou v provozu od 18:00
hodin a jejich provoz bude ukončen v rozmezí 23:00 - 0:30 hod.:
Linka A: Česká – Klusáčkova – Skácelova (zast. linky 12) – Technické
muzeum
Linka B: Žlutý kopec (Mahenův památník) – Česká – Jugoslávská (zastávka u
Domu zdraví) – Bratislavská (Káznice, Muzeum romské kultury) – Körnerova
(Muzeum loutek) – Česká
Linka C*: Česká – Mohyla Míru
Linka D: Česká – Úzká (Fait Gallery; zastávky linky 40) – Komárov (zastávky
linky 40) – Chrlické náměstí – Rajhrad (Památník písemnictví na Moravě)
Linka E: Česká – Hrad Špilberk
Linka F: Česká – Mendlovo náměstí (Mendelovo muzeum; zastávky linky
44/84) – VIDA! – Anthropos (Moravské zemské muzeum)
Linka G: Česká – Úzká (Fait Gallery; zastávky linky 40) – Hladíkova (Industra;
zast. linky 44/84) – Zetor, smyčka (Zetor Gallery)
Linka H*: Česká – Předklášteří (Podhorácké muzeum)
Cestující budou na všech výše uvedených autobusových linkách (A-H)
přepraveni zdarma. Na ostatních linkách platí běžný Tarif IDS JMK.
V nočních hodinách budou v souvislosti s konáním Brněnské muzejní noci
podle aktuální situace posíleny exponované směry některých nočních
autobusových linek od spojení u hlavního nádraží a bude prodloužen
provoz tramvajových linek 1, 4, 8 a 12 přibližně do 1:00 hodiny.
*Pro nástup do vozidel linek C a H na České bude s ohledem na omezenou kapacitu
příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky - místenky, je možné
vyzvednout 16. a 17. května vždy od 10:00 do 18:00 hod. v informačním stánku Brněnské
muzejní noci na náměstí Svobody Jízdenka – místenka slouží k rezervaci jízdy pro 1 osobu
(příp. s jedním dítětem do 6 let) na uvedený odjezd spoje z České. Jízdenka – místenka
nezakládá nárok na místo k sezení. Linky C a H nemohou být operativně posilovány!
www.idsjmk.cz
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Do Technického
muzea historickými
vozidly
Na linku A budou
nasazeny také
historické autobusy
Technického muzea.
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Odjezdy do regionu po
Brněnské muzejní noci

BMN

Noční vlaky a autobusy do hlavních směrů
Jihomoravského kraje odjíždějí z Hlavního nádraží v Brně.
Doporučujeme spojení vyhledat a ověřit na našem webu
www.idsjmk.cz. nebo využít mobilní aplikaci IDS JMK
POSEIDON.
Přehled spojení do hlavních směrů
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 - (

S4

Rapotice

00:35

Brno - Střelice - Zastávka u Brna - Rapotice

S4>S41

Ivančice

00:35

Brno - Střelice

S6

Nesovice

00:38

Brno - Slavkov u Brna - Nesovice

S41

521

odj. 1:15 směr Hustopeče) - Břeclav - Hodonín

- Ivančice

Další spojení

Směr

Odjezd

Trasa

108

Znojmo

00:30

Brno - Pohořelice - Znojmo

N97/N99>201

Křtiny

01:00

01:10

N91>313

Lipůvka

01:00

01:30, 03:00

03:30

Brno - Kuřim

N89>302

Kuřim

00:00

00:30, 02:00

02:30

Brno - Kníničky

N91>403

Ostopovice/Omice

00:00, 01:00, 03:00, 05:00

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

S3>521

Hustopeče

602/730
702

02:06, 05:00

Brno - Ochoz u Brna - Křtiny

05:26

Lipůvka
Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim

Brno - Brno, Ořechovská

Moravany - Nebovidy

00:38

Brno - Hrušovany u Brna

Židlochovice - Hustopeče

Vyškov

00:30

Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov

Viničné Šumice

00:00

Brno - Pozořice - Viničné Šumice
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