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Vážení obyvatelé a návštěvníci Brna,
festival zábavy IGNIS BRUNENSIS začíná již tento pátek 24. května
2019 prvním ohňostrojem nad hradem Špilberk. Další ohňostroje
budou následovat na Brněnské přehradě.
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Rezervujte si termín 15. a 16. 6. 2019. O tomto víkendu se budou konat
v rámci festivalu tradiční Dny dopravní nostalgie.
Kompletní program festivalu naleznete na http://www.ignisbrunensis.cz.

htt p:/ /ww w.b

rno

Podrobné informace o spojení veřejnou dopravou na webu www.
idsjmk.cz a v infomailech - stana 5-6.
Přejeme Vám krásné prožití celého festivalu
a šťastné cesty nejen na ohňostroje s IDS JMK.

Ignis Brunensis
24. 5. - 16. 6. 2019

zakoupenou jízdenku
si od řidiče vždy odeberte

Slevový
program

Po zakoupení jednorázové jízdenky u řidiče v regionálním autobusu si jízdenku vždy odeberte.
Řidič je povinen Vám zakoupenou jízdenku vydat.
Vždy si zkontrolujte si také její druh, časovou a zónovou platnost.
Pokud si jízdenku neobdržíte, cestujete bez platné jízdenky, můžete dostat pokutu ve výši až
1525 Kč.
Pokud požadujete slevu na jízdném, musíte vždy předložit správný doklad ke slevě.
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme šťastnou cestu s IDS JMK.

... že dn es pr ší,
u ne va dí ...
to v aq ua la nd

Aqualand Moravia
Pasohlávky
Partnerem slevového programu IDS JMK
je Aqualand Moravia poskytující slevu na
vstup do aquaparku
Společnost poskytuje při předložení platné
předplatní jízdenky.
Poskytovaná sleva:
Sleva na vstup ve výši 10 % se poskytuje na
vstupné zakoupené na pokladně s platnou
jednorázovou, jednodenní nebo předplatní
jízdenkou.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat s
jinými slevami.

Více o společnosti na odkazu:
https://www.aqualand-moravia.cz.

www.idsjmk.cz/slevy

www.idsjmk.cz
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Vlaky na lince S52 budou ve vybraných časových obdobích nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
V autobusech náhradní dopravy není umožněna přeprava jízdních kol.

Výluky na lince S52
27. 5. - 3. 6. 2019

Úsek Čejč – Kobylí na Moravě
Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní
dopravy - 27. 5. 2019 od 7:50 do 15:10 hodin a 28. 5. 2019 od 7:50 do 15:10 hodin.

S52

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
▪ Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice. žel. zast.“
▪ Kobylí na Moravě - u nádražní budovy
Úsek Mutěnice - Čejč
Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy - 29.
5. 2019 od 7:20 do 14:40 hodin a 30. 5. 2019 od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
▪ Mutěnice zastávka – u nádraží, na ulici Vinařská
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Úsek Hodonín - Mutěnice
Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Mutěnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy
- 31. 5. 2019 od 7:20 do 14:40 hodin a 3.6. 2019 od 7:20 do 14:40 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

Noc kostelů a
ohňostrojné prelude
24. 5. 2019
linky v centru města

Z důvodu konání kulturní akce Noc kostelů a konání ohňostrojného prelude na hradě Špilberk bude v pátek
24. května 2019 ve večerních hodinách krátkodobě omezován provoz v ulici Pekařské a bude posilován
provoz mětské dopravy v Brně zejména v centru města.
Během konání ohňostroje (začátek ve 22:30 hod.) bude omezován provoz v ulici Pekařské a může docházet
ke krátkodobým odklonům tramvajových linek 5 a 6, podrobnosti budeme zveřejňovat dle aktuální situace
v dopravě.
Prodloužen bude provoz následujících městských linek IDS JMK:
tramvaje: 1, 4, 8 a 12 až do 23:55 hod. (čas posledních odjezdů ze zastávky Hlavní nádraží).
tramvaje: 5 a 6 přibližně do 23:00 hod.
trolejbusy: 25, 26, 36 a 37 přibližně do 23:00 hod.
autobusy: 44 a 84 (linka 84 pouze z Mendlova náměstí) přibližně do 23:00 hod.
Do 23:55 hod. budou také podle aktuální situace posíleny exponované směry některých nočních
autobusových linek (čas posledních odjezdů posilových spojů ze zastávky Hlavní nádraží).
Cestující z mimobrněnských obcí a měst mohou využít noční spojení vlaky a regionálními autobus od
Hlavního nádraží.

posílení dopravy k
areálu pod palackého
vrchem
25. 5. 2019

Z důvodu konání kulturní akce v areálu pod Palackého vrchem a očekávané zvýšené poptávky po přepravě
bude v sobotu 25. května 2019 posílena doprava k Technologickému parku a následně i v centru města.
Linka 12 bude přibližně od 11:00 hod. vedena všemi spoji v celé trase až na Technologický park (bude
zrušeno ukončení vybraných spojů ve smyčce Červinkova). Navíc bude provoz této linky prodloužen až do
cca 0:55 hod. především v úseku Technologický park – Hlavní nádraží. Pro cestu na akci prosím využívejte
výhradně posílenou linku 12, provoz linky 53 nebude posilován!
Bude prodloužen provoz tramvajových linek 1, 4 a 8 až do 0:55 hod. (čas posledních odjezdů ze zastávky
Hlavní nádraží).
Do 0:55 hod. budou také podle aktuální situace posíleny exponované směry některých nočních autobusových
linek (čas posledních odjezdů posilových spojů ze zastávky Hlavní nádraží).
Zastávka Modřice, Tyršova ve směru Pohořelice bude od 30. 5. 2019 do 6. 6. 2019 přeložena vzad cca o 120
metrů mezi vjezd a výjezd z čerpací stanice Unicorn.
Změna platí pro všechny linky IDS JMK zastavující na zastávce.

přesun zastávky
Modřice, tyršova

Tiskové chyby vyhrazeny

30. 5. - 6 . 6. 2019
104, 105, 108, ...
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Výluka v ulici
obvodové
25. 5. 2019 (10:30-17:30)
54, 303

Z důvodu konání sportovní akce bude v sobotu 25. května 2019 od 10:30 hod. do ukončení akce (předpoklad
v 17:30 hod.) vyloučen provoz v ulici Obvodové.
Linka 54 pojede mezi zastávkami Zoologická zahrada – Ondrouškova obousměrným odklonem. Vynechá
zastávky Zoologická zahrada (u tramvaje), Přístaviště, Rakovecká a Kubíčkova. Na odklonové trase obslouží
zastávky Náměstí 28. dubna (jen směr Kamechy), Vondrákova, Laštůvkova (jen směr Zoologická zahrada)
a Wollmanova.
Regionální linka 303 pojede mezi zastávkami Zoologická zahrada – Rakovec obousměrným odklonem.
Vynechá zastávky Zoologická zahrada (u tramvaje) a Přístaviště. Zastávku Rakovecká obslouží v obou
směrech v přeložené poloze na ulici Páteřní (u křižovatky s ulicí Rakovecká). Na odklonové trase nebude
obsluhovat žádné zastávky.
Změny zastávek:
Zastávky autobusu Zoologická zahrada (u tramvaje), Přístaviště a Kubíčkova nelze obsloužit!
Zastávka autobusu Rakovecká bude v obou směrech přeložena na ulici Páteřní (ke křižovatce s ulicí
Rakovecká) a bude obsluhována pouze linkou 303!

omezení na 3. a 4.
tramvajové koleji na
hlavním nádraží
v brně
25. 5. 2019 (06:00-16:00)
8, 10, 12, 40

V sobotu 25. května 2019 od 6:00 hod. do ukončení prací v neděli 26. května 2019 (předpoklad v 16:00 hod.)
omezen provoz přes 3. a 4. kolej na Hlavním nádraží.
Linky 8 a 12 obslouží zastávku Hlavní nádraží dvakrát, a to vždy v přeložené poloze. Jednou zastaví na 1. / 2.
koleji, podruhé zastaví na 5. / 6. koleji (u hotelu Grand). Zastávku Malinovského náměstí na odklonové trase
obsluhovat nebudou!
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála, smyčka – Hlavní nádraží (přeložené zastávky). Výstupní
zastávka Hlavní nádraží bude na 6. koleji. Výchozí zastávka Hlavní nádraží bude na 2. koleji.
Autobusová linka 40 ve směru na Univerzitní kampus obslouží zastávku Hlavní nádraží v přeložené poloze na
1. koleji. V opačném směru obslouží běžnou zastávku na 4. koleji.

Dětský den letiště brno
tuřany
26. 5. 2019

Z důvodu konání akce Dětský den na letišti Tuřany bude v neděli 26. května 2019 posílen provoz linky E76 k
areálu letiště.
Provoz linky E76 bude v celé trase posílen spoji navíc nad rámec běžného jízdního řádu. Na všech spojích,
včetně posilových, bude platit běžný tarif IDS JMK.
Základní přístup na akci bude zajištěn od zastávky Letiště - logistický areál. Zastávka se nachází v tarifní zóně
101 a obsluhují ji všechny spoje linky E76.

E76

Přesun zastávky lísky
v Brně

Od 9:00 hod. v pondělí 27. května 2019 do ukončení prací (předpoklad 15. července 2019) dočasně
přeložena zastávka Lísky ve směru z centra v Brně
Zastávka pro linku 30 bude přeložena přibližně 120 metrů vpřed (k zastávce náhradní dopravy za tramvaj).
Zastávka pro linku N93 bude přeložena přibližně 100 metrů vpřed na spojovací komunikaci k ulici Kníničské
(k zastávce náhradní dopravy za tramvaj za tramvajovým přejezdem).

od 27. 5. 2019
30, N93

OTEVŘENÉ SKLEPY VRBOVEC

25. 5. 2019 / Vrbovec na Znojemsku
Vrbovečtí vinaři společně otvírají dveře svých sklepů, aby návštěvníkům představili
vynikající vína ze své produkce. Přijďte ochutnat to nejlepší, co Vám mohou nabídnout,
zakousnout přitom něco dobrého, zazpívat si a poznat sklepní uličku největší vinařské
obce znojemské podoblasti.
Posílena bude autobusová linka 819:

Zpáteční spoje ze zastávky Vrbovec-sklepy: v 12:37, 14:37, 16:37, 18:37, 20:37, 21:07 a 21:37 hodin.
D o p r a v n í spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Odjezdy ze Znojma autobusového nádraží z nástupiště č. 13 autobusového nádraží: v 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30,
14:00, 15:00 a 17 hodin.
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Doprava linkami IDS JMK
Ohňostroje Ignis Brunensis
Hlavní Přehled spojení
Vážení obyvatelé Brna, Jihomoravského kraje a ostatní návštěvníci,
doporučujeme pro cestu k Brněnské přehradě využívat veřejnou dopravu, která
bude již tradičně posílena ze všech hlavních směrů celého Brna tramvajovými,
autobusovým a trolejbusovými linkami Dopravního podniku Města Brna.
Ze všech ohňostrojů na přehradě budou tradičně posíleny regionální
autobusové linky 302 a 303 - více na následující straně.
Cesta k přehradě linkami IDS JMK je rychlá a spolehlivá!

Z pátečního a
sobotních ohňostrojů
lze využit do hlavních
směrů Jihomoravského
kraje noční vlakové a
autobusové spoje od
odjíždějící z Hlavního
nádraží v Brně.
Více na straně 6 a na
webu www.idsjmk.cz

Přehled ohňostrojů IGnis Brunensis

PRELUDE NA ŠPILBERKU
PÁTEK
24. 05.

THEATRUM PYROBOLI

Pozvánka

SOUTĚŽNÍ
OHŇOSTROJE NA PŘEHRADĚ
do Brna
FLASH BARRANDOV SFX
SOBOTA
01. 06.
STŘEDA

05. 06.

GRUPO LUSO PIROTECNIA

SOBOTA

08. 06.

PLATINUM FIREWORKS

STŘEDA

12. 06.

NORTH STAR FIREWORKS
IGNIS BRUNENSIS TEAM

Změny vyhrazeny

EPILOG NA ŠPILBERKU
SOBOTA
15. 06.

Ignis Brunensis 2019 - www.ignisbrunensis.cz
www.idsjmk.cz
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Posílené spojení
do regionu linkami 302 a 303
posílené regionální linky 302 a 303 na tišnovsko
Během ohňostrojů na Brněnské přehradě budou tradičně posíleny regionální
linky 302 a 303. Speciální jízdní řády platí: sobota 1. 6., středa 5. 6., sobota 8. 6. a
středa 12. 6. 2019.
Linka 302
Na lince 302 jsou řazeny posilové spoje dle mimořádného jízdního řádu a bude
platit následující organizace:
odjezdy autobusů z Kuřimi, žel. st. do Brna, Bystrce: od 19:23 v intervalu 30
minut do 21:23, 21:38, 21:53 a 22:13 hod.;
spoje s odjezdy z Kuřimi, žel. st. do 20:53 hod. včetně jsou v Brně vedeny až do
terminálu Zoologická zahrada, další spoje jsou již ukončeny v zastávce Brno,
Pod Mniší horou;
odjezdy autobusů z Brna, Pod Mniší horou do Kuřimi, žel. st.: 22:59, 23:09, 23:19
a 23:34 hod.;
spoj s odjezdem ve 23:19 hod. z Brna pokračuje z Kuřimi přes Moravské Knínice,
Chudčice, Sentice až do Tišnova;
spoj s odjezdem ve 23:34 hod. z Brna pokračuje z Kuřimi přes Malhostovice a
Drásov až do Tišnova;
poslední pravidelný spoj linky 302 z Kuřimi do Brna bude ukončen již v zastávce
Brno, Pod Mniší horou – spoj č. 141 ve středu resp. č. 341 v sobotu;
poslední pravidelný spoj linky 302 z Brna, Bystrce do Kuřimi bude vyjíždět až ze
zastávky Brno, Pod Mniší horou – spoj č. 142 ve středu resp. č. 342 v sobotu;
jsou zrušeny večerní garantované návaznosti linky 302 na tramvajovou linku 1
a autobusovou linku 50 v zastávce Zoologická zahrada;

Při cestování
tramvajemi,
autobusy, trolejbusy,
regionálnimi
autobusy a vlaky
platí běžný Tarif IDS
JMK včetně slev pro
studenty a seniory

Spojení zajištěno i pro
obce mimo tradiční
trasy linek 302 a 303
(Drásov, Tišnov, ...)

Spojení si ověřte na
www.idsjmk.cz

Změny vyhrazeny

Linka 303
Pozvánka
Na lince 303 jsou nad rámec běžného jízdního řádu rovněž zajištěny posilové
spoje: do Brna
odjezdy autobusů z Veverské Bítýšky, nám. přes Hvozdec do Brna, Bystrce,
Zoo: 21:15 a 21:45 hod. (v návaznosti na spoje linky 153 a linky 312 od
Braníškova);
odjezd autobusu z Brna, Bystrce, Zoo přes Hvozdec do Veverské Bítýšky,
náměstí: 23:13 (navazuje linka 312 do Braníškova). Před tímto spojem bude
zařazen posilový autobus z Kozí Horky přes Hvozdec do Veverské Bítýšky,
náměstí s odjezdem ve 23:09 hod.
Pravidelný spoj č. 120 linky 312 s odjezdem ve 23:48 z Veverské Bítýšky do
Lažánek bude v soboty 1. 6. a 8. 6. 2019 prodloužen až do Braníškova (v
návaznosti na linku 303) pod číslem spoje č. 420.
POZOR: Zastávka Brno, Zoologická zahrada je bez obsluhy spoji č. 141, 142,
341, 342 linky 302

Ignis Brunensis 2019 - www.ignisbrunensis.cz
www.idsjmk.cz
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prelude 24. 5. 2

Odjezdy do regionu

po sobotních ohňostrojích
Noční vlaky a autobusy do hlavních směrů Jihomoravského kraje odjíždějí
z Hlavního nádraží v Brně obvykle krátce po půlnoci.
Od přehrady vyjeďte tramvajemi nejpozději ve 23:30 hodin.
Doporučujeme spojení vyhledat a ověřit na našem webu www.idsjmk.cz. nebo
využít mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

Přehled nočního spojení do hlavních směrů Jihomoravského kraje z Brna
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

Směr

Odjezd

Trasa

108

Znojmo

00:30

Brno - Pohořelice - Znojmo

N97/N99>201 Křtiny

01:00

01:10 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny

N91>313

01:00

01:30 Brno - Kuřim

00:00

00:30 Brno - Kníničky

N89>302

Lipůvka

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

S41 - Ivančice

Další spojení

Pozvánka
Kuřim
do Brna

521

Lipůvka
Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim

N91>403

Ostopovice

00:00, 01:00

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

02:06 Brno - Brno, Ořechovská

S3>521

Hustopeče

00:38

Brno - Hrušovany u Brna

602/730

Vyškov

00:30

Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov

702

Viničné Šumice

00:00

Brno - Pozořice - Viničné Šumice

Moravany - Nebovidy
Židlochovice - Hustopeče
Změny vyhrazeny

Ignis Brunensis 2019 - www.ignisbrunensis.cz
www.idsjmk.cz
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