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Ignis Brunensis
Dny dopravní nostalgie

Vážení cestující,
KORDIS JMK, a.s. Vás zve na Dny dopravní nostalgie, které se
konají tento víkend 15. a 16. června 2019 v rámci festivalu
Ignis Brunensis.
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V neděli 16. 6. 2019 se můžete svézt historickými autobusy do
regionu a navštívit zajímavé lokality. K dispozici jsou i nadále
ještě následující místa v odpoledních hodinách:
- Jeskyně Výpustek
- Mohyla Míru
- Zámek Slavkov u Brna
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V sobotu 15. 6. 2019 můžete navštívit Den otevřených dveří
Depa ČD Maloměřice. K cestě lze využít parní vlaky z Hlavního
nádraží nebo historické autobusy z Náměstí Svobody, které
pojedou od 11:30 hodin v intervalu 30 minut. Jízdenky zakoupíte
před odjezdem nebo v autobusu.
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Kompletní přehled naleznete níže a na www.idsjmk.cz.

Po Brně budou v provozu po oba dny také další historické
tramvaje, trolejbusy, autobusy a parní tramvaj.
Více informací k těmto historickým jízdám naleznete na odkazu
https://www.dpmb.cz/cs/novinky/all.

Národní dopravce
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Parní vlak a historické autobusy po Brně
d e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í d e pa M a l o m ě ř i c e

Sobota 15. června 2019 bude ve znamení jízd parního vlaku, historických autobusů a Dne otevřených
dveří v Depu Maloměřice.
Parní vlak společnosti České dráhy pojede po dvou trasách mezi Depem Maloměřice a Hlavním
nádražím a mezi Depem Maloměřice a brněnských výstavištěm po vlečce ulicí Poříčí.

„ za brno autobusem
jak za starých časů“

Svezte se s námi v neděli 16. června 2019 do
unikátních turistických lokalit JMK. Doprava
bude zajištěna historickými autobusy. Prohlídka
jednotlivých míst bude zajištěna společně s
našimi partnery akce. Jízdenky platí zároveň
jako vstupenky. Jízdenky rezervujte na idsjmk.cz/
rezervace. Odjezdy z Nám. Svobody (od kašny).

Brno hl.n. - Depo Maloměřice

Brno - jeskyně výpustek

Brno hl. n.
Depo Maloměřice

09:05
09:19

10:05
10:19

11:05
11:20

12:05
12:19

Depo Maloměřice
Brno hl. n.

09:33
09:49

10:37
10:51

11:33
11:49

-

odjezd 10:15 a 14:15

Depo Maloměřice - Brno dolní n. - Výstaviště
Depo Maloměřice
Brno dolní n.
Výstaviště (areál BVV)

13:10
13:32
14:12

15:35
15:57
16:37

Výstaviště (areál BVV)
Brno dolní n.
Depo Maloměřice / Židenice

14:20
15:05
15:21

17:10
17:53
17:59*

Jedinečná trasa přes
Dolní nádraží po ulici Poříčí
podél řeky Svratky až na
Výstaviště.

Brno - Slavkov u Brna
odjezd 10:00 a 14:00

* vlak ukončen v Židenicích

Jízdenky zakoupíte v ČD centru na Hlavním nádraží v Brně. Zbylé jízdenky do
zakoupíte přímo ve vlaku vyčerpání kapacity. Ceny jednosměrných jízdenek:
Depo Mal. - Výstaviště
Dospělí:
Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P
Děti do 6 let

100 Kč
50 Kč
zdarma

Depo Mal. - Hlavní nádr.

Brno - Mohyla míru

40 Kč
20 Kč
zdarma

odjezd 14:30

Jízdenky na parní vlak jsou zakoupení v ČD centru
na Hlavním nádraží v Brně nebo přímo u vlaku
Brno - Papouščí zoo Bošovice
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Načtěte a
rezervujte
Více na www.idsjmk.cz

Těšíme se na Vás
Národní dopravce
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Jízdenky

Jízdní řád parního vlaku

Historické autobusy budou jezdit v intervalu 30 minut mezi Náměstím Svobody a Depem Maloměřice
kolem trolejbusové vozovny Husovice, kde se koná také den otevřených dveří.

neděle 16. 6.
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Program v areálu Depa Maloměřice:
komentovaná prohlídka střediska údržby železničních vozidel
v délce 60 – 75 minut s prezentací moderních jednotek a s ukázkami oprav
ukázka vybavení nehodového vlaku ČD
ukázka požární techniky, prezentace hasičů SŽDC
prezentace nové lokomotivy řady 794 s jízdou na stanovišti
strojvedoucího
prezentace středních odborných škol
informační pultík IDS JMK

SCHÉMA STŘEDISKA ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL
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výstupní zastávka
historického autobusu
z centra
Přístupová trasa bus/depo
Trasa komentované prohlídky
Směr komentované prohlídky
Začátek komentované prohlídky
Zastávka bus/vlak
Zákaz vstupu - staveniště

info
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Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a řiďte se pokynů pracovníků depa. Děkujeme

Více na www.idsjmk.cz
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Národní dopravce
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Od 16. 6. od 8:00 nepřetržitě do 23. 6. 2019 do 21:00 hodin vlaky linky S82 budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince S82

POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 16 minut dříve, než je pravidelný
odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět o 16 minut později.

16. - 23. 6. 2019
S82

Víkendové vlaky ExPP 1927 Brno-Královo Pole – Šatov a ExPP 1928 Šatov – Brno-Královo Pole jedou v úseku
Znojmo – Šatov bez omezení.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“
• Znojmo-Nový Šaldorf – na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, Konice, rozc 1.0““
• Šatov – na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, křižovatka“
• Unterretzbach – na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstraβe (Feldgasse)“
• Retz – u nádražní budovy
Od 18. 6. 2019 od 7:30 nepřetržitě do 1. 7. 2019 do 17:00 hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo –
Grešlové Mýto nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S81

Autobusy pojedou po dvou odlišných linkách:

18. 6. - 1. 7. 2019

Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, Šumná do/z železniční
stanice Gr. Mýto.

S81

Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A do/z železniční
stanice Olbramkostel
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Grešlové Mýto, žel. st.“)
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“) Olbramkostel (linka
B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.
Svobody, lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
V sobotu a neděli 15. a .16. 6. 2019 vždy od 8:10 do 13:30 hodin bude omezen provoz linky S3 mezi Brnem a
Vranovicemi.

Výluka na lince S3
brno - Vranovice

Vlaky linky S3 z Brna:
- končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny autobusy
náhradní dopravy.
- ostatní vlaky S3/ 4613, 4615 pojedou dle současného jízdního řádu, ale v úseku Hrušovany u Brna – Vranovice
budou o 4 minuty uspíšeny.

16. a 17. 6. 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 V Modřicích není umožněn
přestup na vlak, autobusy zastaví jen pro výstup.
- ostatní vlaky S3/ 4618, 4620, 4622 budou v úseku Vranovice – Brno dolní n. opožděny o 5 – 7 minut.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
Zastávku Popovice u Rajhradu obsluhuje pouze autobus označený písmenem „P“.
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 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků R9/984, 982, 980 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 jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
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Stanoviště náhradní autobusové dopravy jsou uvedeny na www.idsjmk.cz.
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Z důvodu konání akce AGROTEC rally bude omezena doprava v oblasti Hustopečska následujícím způsobem
v pátek 14. 6. 2019 od 17:15 do 24:00 hodin a v sobotu 15. 6. 2019 od 11:00 do 18:15 hodin. Očekávejte
prosím zpoždění a změny na linkách IDS JMK.

agrotec rally omezení dopravy na
hustopečsku

Změny v pátek 14. 6. 2019
Linka 522
Spoje 5, 9, 33, 81 – až do zastávky „Diváky, ObÚ“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Diváky, ObÚ“ a „Hustopeče,
aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 102, 10, 16, 12, 122 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Diváky, ObÚ“ jedou odklonem
bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Diváky, ObÚ“
pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního
jízdního řádu (linka x522).

14. - 15. 6. 2019

Linka 541
Spoje 24, 26 – ze zastávky „Boleradice“ pojede odklonem bez zastavení přes Diváky – Nikolčice – Křepice –
Velké Němčice – Starovice, rozcestí do zastávky „Hustopeče, nemocnice“ a dále do zastávky „Hustopeče,
aut. nádr.“ (zpoždění cca 20 minut). V úseku Hustopeče, aut. nádr. – Šakvice, žel. st. ( - Šakvice, ObÚ –
Šakvice, žel. st.) pojedou na linkách 541 a 543 náhradní spoje pro zachování přípojů na vlaky v terminálu
Šakvice, žel. st.“ a zajištění spojů na lince 543 v úseku Hustopeče, aut. nádr. – Šakvice, žel. st.).
Spoje 21, 23 – ze zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“ pojedou do zastávky „Hustopeče, nemocnice“ a dále
pojedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice – Diváky
do zastávky „Boleradice“ a dále po trase dle jízdního řádu (zpoždění cca 20 minut). Přípoje linky 109 v
Kloboukách u Brna budou drženy do zpoždění do příjezdu těchto zpožděných spojů.
Linka 551
Spoje 17, 11, 45 – mezi zastávkami „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ a „Bořetice, žel. st.“ jedou odklonem bez
zastavení přímo po silnici II/421 do Bořetic a do zastávky „Bořetice, žel. st.“. Ze zastávky „Bořetice, žel. st.“
pokračují dále po své trase směr Klobouky u Brna v času odjezdu dle jízdního řádu linky 551.
Spoje 92, 20, 14 – až do zastávky „Bořetice, žel. st.“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Bořetice, žel. st.“
a „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přímo po silnici II/421 do Velkých Pavlovic.
V úseku Velké Pavlovice - Němčičky a zpět bude zavedena náhradní doprava mimořádnými spoji navíc
linky 551 v trase Velké Pavlovice, aut. nádr. – OBJÍZDNÁ TRASA přes Starovičky – Němčičky, transformátor
– Němčičky, střed – Němčičky, ZD a zpět dle zvláštního inverzního jízdního řádu. Otáčení těchto spojů za
zastávkou „Němčičky, ZD“ bude zajištěno před areálem ZD.
Tyto spoje navíc zajistí turnus 551/90. Mezi Velkými Pavlovicemi a Němčičkami pojedou tyto zvláštní spoje
navíc obousměrně odklonem po silnici II/425 přes obec Starovičky – silnice III/4217 na Horní Bojanovice –
účelová komunikace mezi silnicí III/4217 na Bojanovice a III/42114 na Němčičky (odbočka mezi zastávkami
Hustopeče, farma a Horní Bojanovice, ZD na lince 541) – silnice III/42114 – silnice III/42111 přes Němčičky.
Změny v sobotu 15. 6. 2019
Linka 522
Spoje 205, 243, 245 – až do zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Šitbořice,
Nikolčická“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké
Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 206, 244, 246, 212 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Šitbořice, Nikolčická“ jedou odklonem
bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Šitbořice,
Nikolčická“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Kurdějov, most – Hustopeče, aut. nádr. a zpět jedou speciální spoje linky 522 dle zvláštního jízdního
řádu. Náhradní dopravu na úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět zajistí v čase 11:20 – 11:38 turnus 522/02, v
čase 13:20 – 13:38 turnus 521/01, v čase 15:20 – 15:38 turnus 521/01 a v čase 17:20 – 17:38 turnus 522/02.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle
zvláštního jízdního řádu (linka x612).
Linka 541
Spoj 244, 246 – až do zastávky „Boleradice“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude
pokračovat bez zastavení po objízdné trase okolo Němčiček do Velkých Pavlovic a dále po silnici II/425
až na zastávku „Hustopeče, strojírny“, dále dle jízdního řádu. V úseku Hustopeče, aut. nádr. – Hustopeče,
nemocnice – Šakvice, žel. st. budou tyto spoje vedeny v časech dle jízdního řádu náhradním autobusem
pro dodržení návazností na vlaky v terminálu Šakvice, žel. st. pro cestující z Hustopečí. Tyto náhradní spoje
zajistí turnus 542/01.
Spoj 243 – až do zastávky „Hustopeče, strojírny“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude
pokračovat bez zastavení po silnici II/425 do Velkých Pavlovic, dále po silnici III/42114 okolo Němčiček a
Bojanovic do zastávky „Boleradice“. Dále již pokračuje po své trase dle jízdního řádu se zpožděním. Všechny
zastávky v Horních Bojanovicích budou mez obsluhy.

Omlouváme se za komplikace při cestování!
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Linka 612
Spoje 105, 153, 107, 155 – jedou pouze v úseku Brno – Šitbořice, Nikolčická.
Spoje 154, 108, 156, 110 – jedou pouze v úseku Šitbořice, Nikolčická – Brno.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ – Boleradice a zpět bude zavedena náhradní doprava
pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).
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V úterý 18. 6. 2019 od 8:00 do 20:00 hodin bude linka 104 vynechávat zastávku Laa an der Thaya, Stadtplatz.
Místo toho bude linka 104 obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která se nachází na
hlavní silnici B45 směrem k vlakovému nádraží.

Omezení obsluhy laa
an der thaya

Neobsluhované zastávky:
• Laa an der Thaya, Stadtplatz

18. 6. 2019
104

Změna zastávek:
• přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße
Od 18. 6. do 15. 11. 2019 linka 154 pojede mezi zastávkami Moravské Bránice, JOPA-Osičková a Silůvky
obousměrně odklonem přes Dolní Kounice po silnicích II/395 a III/15258. Na objízdné trase zastaví na
zastávce Moravské Bránice, škola.

Výluka na lince 154
18. 6. - 15. 11. 2019

Neobsluhované zastávky:
Moravské Bránice, u hřbitova.

154

Z důvodu konání Dopravní nostalgie bude v sobotu 15. června 2019 od 9:30 do 18:30 a v neděli 16. června
2019 od 11:30 do 18:30 vyloučen provoz tramvají pravidelných linek 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.
Linka 9 pouze ve směru na Lesnou mezi zastávkami Hlavní nádraží – Česká odklonem přes Šilingrovo náměstí.
Vynechá zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody. Zastávku Česká obslouží v přeložené poloze na ulici Joštově
(směr Moravské náměstí).

výluka tramvají přes
náměstí svobody v
Brně
15. a 16. 6. 2019
4, 9

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).

změna odjezdu linky 32
v Brně - uzel česká
15. a 16. 6. 2019

Z důvodu využití levého nástupiště pro linku v rámci Dopravní nostalgie bude v sobotu 15. června 2019 od
9:45 do 18:30 a v neděli 16. června 2019 od 11:45 do 18:30 dočasně přeložena zastávka Česká pro linku 32.
Linka 32 bude ve smyčce trolejbusů na České obsluhovat pravé nástupiště (společně s linkami 34 a 36).

32
Z důvodu konání konání ohňostrojného epilogu na hradě Špilberk bude v sobotu 15. června 2019 ve
večerních hodinách krátkodobě omezován provoz v ulici Pekařské a bude posilován provoz městských
linek IDS JMK v Brně.

ignis brunensis ohňostrojný epilog
15. 6. 2019

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.

...

Bude prodloužen provoz denních linek:
- 1, 4, 8 a 12 až do 23:25 hod. (čas posledních odjezdů ze zastávky Hlavní nádraží).
- 5 a 6 přibližně do 23:00 hod.
- 25, 26, 36 a 37 přibližně do 23:00 hod.
- 44 a 84 (linka 84 pouze z Mendlova náměstí) přibližně do 23:00 hod.
Do 23:25 hod. budou také podle aktuální situace posíleny exponované směry některých nočních
autobusových linek (čas posledních odjezdů posilových spojů ze zastávky Hlavní nádraží).

Tiskové chyby vyhrazeny
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www.idsjmk.cz
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