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Prázdniny se blíží
letní výluky v brně
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Vážení cestující,
prázdniny se pomalu blíží a již tradičně začínají letní výluky v Brně.
Jedná se především o výluku v ulici Cejl, o výluku tramvají do Líšně/
na Stránskou skálu a také o výluku v ulici Lazaretní.
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Navíc budou uzavřeny pro veškerou dopravu tunely v Husovicích.
Očekáváme zpoždění na městských i regionálních linkách v celé
oblasti.
Omlouváme se za komplikace při cestování

informace pro
školní a turistické skupiny

Slevový
program

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

VIDA!
VĚDECKÝ PARK
Partnerem slevového programu IDS JMK
je vědecký park VIDA!, který cestujícím s
jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

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

www.idsjmk.cz
www
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Tiskové chyby vyhrazeny

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

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%.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Vlaky na lince S31 budou v úseku Tišnov - Nedvědice nahrazeny autobusy náhradní dopravy ve dnech 25.,
26. a 28. 6. 2019 vždy od 7:30 do 12:30 hodin. Ve čtvrtek 27. 6. 2019 jezdí vlaky dle běžného jízdního řádu.

Železniční výluka
Tišnov - Nedvědice

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

25., 26. a 28. 6. 2019

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

S31

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“,
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“,
Z důvodu údržby výhybek bude v sobotu 22. června 2019 od 6:00 do 18:30 a v neděli 23. června 2019 od 7:00
do 16:00 vyloučen provoz tramvají do Řečkovic.

Výluka tramvají
do řečkovic

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Ečerova – Semilasso a dále pojede odklonem do smyčky Královo Pole,
nádraží. Zastávku Semilasso ve směru do centra obslouží v přeložené poloze na ulici Kosmově (společně s linkou 6).

22. - 23. 6. 2019

Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x1 mezi zastávkami Semilasso – Řečkovice.

1

Linka x1 po trase a zastávkách Semilasso (nástup: běžná zastávka linky 1 směr Řečkovice) – Tylova (zastávky
autobusu) – Hudcova – Kořískova (zastávky tramvaje) – Filkukova – Řečkovice (zastávky tramvaje).
Zastávku tramvaje Tylova nelze v obou směrech obsloužit! Autobus náhradní dopravy obslouží zastávky autobusu.
Z důvodu konání kulturní akce bude od 17:55 v pátek 21. června 2019 do ukončení akce v noci z pátku na
sobotu 21. / 22. června 2019 (předpoklad v 3:30) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Minské v Brně

Výluka v ulici minské

Linky 3 a 11 pojedou mezi zastávkami Česká – Vozovna Komín obousměrným odklonem přes Mendlovo
náměstí a Pisárky. Zastávku Česká směr Bystrc obslouží v přeložené poloze na ulici Joštově. Vynechají všechny
zastávky v úseku Grohova – Rosického náměstí a na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.

21./22. 6. 2019
3, 11, N92

Linka N92 pojede mezi zastávkami Tábor (přeložená zastávka) – Rosického náměstí obousměrným odklonem
přes Náměstí Svornosti a Přívrat. Zastávku Tábor obslouží v přeložené poloze. Vynechá zastávky Burianovo
náměstí a Mozolky a na odklonové trase obslouží zastávky Spojovací, Jindřichova, Náměstí Svornosti,
Makovského náměstí a Přívrat (vše zastávky trolejbusu linek 34 a 36).
Náhradní dopravu za tramvaje mezi zastávkami Česká – Vozovna Komín zajistí mimořádná autobusová
linka x3.
Linka x3 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Česká) – Grohova – Konečného náměstí
(zastávky tramvaje) – Rybkova – Tábor (v přeložené poloze, viz dále) – Spojovací – Jindřichova – Náměstí
Svornosti – Makovského náměstí – Přívrat (zastávka linek 34 a 36) – Rosického náměstí (zastávka linek 44/84)
– Hlavní – Vozovna Komín (nástup: zastávka linky 84 na mostě).
Změny zastávek:
Zastávky Králova, Burianovo náměstí a Mozolky nelze obsloužit! Využijte zastávky na trase trolejbusu linek 34 a 36.
Zastávku tramvaje Rosického náměstí nelze obsloužit! Využijte zastávky autobusu.Zastávka Tábor bude pro
linky x3 a N92 přeložena: ve směru do centra na ulici Veveří (k zastávce linky 68 směr Šumavská), ve směru z
centra na ulici Tábor. Zastávku tramvaje do centra nelze obsloužit!

Přesun zastávky
Bílovice n/S ÚP, závody

Z důvodu rekonstrukce chodníků v Bílovicích nad Svitavou v termínu od pátku 21. 6. 2019 do pondělí 22. 7.
2019 bude přeložena zastávka linky 210 Bílovice nad Svitavou, ÚP závody v obou směrech přiblině o 200
metrů směrem do centra obce/směrem k řece.

21. 6. - 22. 7. 2019
210
Od soboty 22. 6. 2019 od 9:00 hodin do pondělí 24. 6. 2019 do 16:00 hodin bude přesunuta zastávka Olšany
cca 70 metrů směrem do Habrovan z důvodu konání společenské akce.

Přesun zastávky
olšany
22. - 24. 6. 2019
731

do 31. 7. 2019
664, 912
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Tiskové chyby vyhrazeny

Ve Vacenovicích probíhá do 31. 7. 2019 oprava průtahu obcí, proto se budou přesouvat zastávky následovně:
Zastávka Vacenovice směr Ratíškovice bude přesunuta od 24. 6. do 10. 7. 2019 asi 50 metrů do Vracova.
Zastávka Vacenovice, dolní konec směr Ratíškovice bude přesunuta od 27. 6. do 10. 7. 2019 asi 120 metrů
do Ratíškovic.
Zastávka Vacenovice, dolní konec směr Vracov bude přesunuta od 27. 6. do 10. 7. 2019 asi 50 metrů do
Ratíškovic.
Přesuny mohou být změněny, prosíme na zastávku přijďte s dostatečným časovým předstihem.

Přesuny zastávek
ve Vacenovicích
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změny v dopravě
Přehled letních výluk v brně

Vážení cestující,
od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019 budou na území města Brna probíhat, kromě již probíhajících dopravních opatření, následující
výluky.

Výluka v ulici Cejl

Uzavřena bude ulice Cejl mezi ulicemi Soudní a Vranovská, včetně křižovatky ulic Cejl a Vranovská.
Opatření v tramvajové dopravě:
Linka 2 bude při jízdě z centra ukončena v zastávce Körnerova.
Linka 3 bude při jízdě z centra odkloněna z Jugoslávské na Mosteckou.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí a Trávníčkova obousměrným odklonem kolem Dětské nemocnice.
Linka 11 bude zcela mimo provoz (nahrazena posíleným provozem linek 3 a 9 a provozem autobusu linky x11).
Náhradní doprava:
zajistí mimořádná linka x11 mezi zastávkami Malinovského náměstí a Zemědělská, která uzavřený úsek objede po okolních komunikacích.
Bude obsluhovat zastávky Malinovského náměstí, Körnerova, Radlas, Tkalcovská, Bratislavská, Jugoslávská, Tomanova a Zemědělská a bude
provozně propojena s linkou 46 na Haškovu.
Opatření v autobusové dopravě:
Linka 46 vynechá zastávku Erbenova a bude provozně propojena s linkou x11.
Linka 82 náhradou za zastávku Francouzská obslouží zastávku Jugoslávská.
Linka N94 pojede po trase a zastávkách linky x11.
Linka N97 pojede obousměrným odklonem přes Jugoslávskou.
Bez obsluhy bude zastávka Francouzská, nově budou zřízeny dočasné zastávky Radlas a Bratislavská. Zastávka Tkalcovská bude přeložena
na ulici Tkalcovská k lávce přes řeknu Svitavu a bude od ní možný pěší přesun k zastávce Pastrnkova – náhrada současné přestupní vazby
Francouzská – Lazaretní.

Výluka v ulici Lazaretní

Uzavřena ulice Lazaretní a průjezd kolem Vojenské nemocnice.
Opatření v autobusové dopravě:
Linky 55, 58, 201, 202, které běžně zajíždí do zastávky Lazaretní, budou odkloněny do nové zastávky Pastrnkova. Náhradou za zastávku
Lazaretní obslouží zastávku Pastrnkova, náhradou za zastávku Vojenská nemocnice obslouží zastávku Kuldova.
Linka 64 v obou směrech obslouží závlekem zastávku Pastrnkova.
Bez obsluhy budou zastávky Lazaretní a Vojenská nemocnice, nově bude zřízena dočasná zastávka Pastrnkova na ulici Pastrnkova u lávky
přes řeku a bude od ní možný pěší přesun k zastávce Tkalcovská – náhrada současné přestupní vazby Lazaretní – Pastrnkova.

Výluka tramvají do Líšně a na Stránskou skálu

Bude vyloučen provoz tramvají mezi zastávkami Krásného – Mifkova a Krásného – Stránská skála, smyčka.
Opatření v tramvajové dopravě:
Linka 8 při jízdě z centra odkloněna z Geislerovy přes Dělnický dům do Juliánova.
Linka 10 při jízdě z centra ukončena v zastávce Krásného.
Náhradní doprava:
Zajištěna posíleným provozem linek 55 a 78, dále je také možné využít linky x27, 58 a 75.
Základní přestup mezi tramvajemi a autobusy bude zajištěn v zastávce Dělnický dům.

Upozornění:
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Tiskové chyby vyhrazeny

Vyhledávače spojení zobrazují odjezdy bez výluk.
Jízdní řády budou postupně uveřejňovány.
Sledujte web www.idsjmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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Pozvánka na akci

Milí příznivci a fanoušci zámku Slavkov u Brna,

V zámeckém parku se během soboty sjede více než tisícovka historických vozidel,
kterou budou obdivovat návštěvníci z celého regionu. Bohatý doprovodný program,
jízdy historickými autobusy, burza tématického zboží a krásné prostředí zámku jistě
vykouzlí nezapomenutelnou atmosféru.
Svezte se také historickým autobusem
Mezi vlakovým nádražím ve Slavkově u Brna a Zámkem Slavkov u Brna budou po
celou dobu konání akce jezdit historické autobusy z Technického muzea v Brně
zdarma.
Nemusíte řešit parkování, dostanete se blízko k nám, budete mít zážitek.
Autobusy navazuji na vlaky linky S6/R56.
Na Vaši návštěvu se těší
Zámek Slavkov u Brna

Jízdní řád historického autobusu

Slavkov u Brna, železniční stanice - Slavkov u Brna, zámek
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15:54

www.veteranfest.cz

už příští sobotu 29. 6. 2019 se koná Veteranfest Slavkov 2019, jeden z největších srazů
majitelů veteránů ve střední Evropě.
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Pozvánky
historické linky H4 a H24 v Brně
opět v provozu
V sobotu 22. června 2019 bude opět zahájen sezónní provoz linek
H4 a H24, obsluhovaných historickými vozidly.
Historické linky budou v provozu vždy v sobotu, neděli a státem
uznané svátky.
Linka H4 (tramvaj) po trase a zastávkách Komenského náměstí
– Česká (na ulici Joštově) – Náměstí Svobody – Zelný trh – Hlavní
nádraží (v ústí ulice Masarykovy) – Nové sady (1. a 2. kolej) –
Hybešova – Václavská – Mendlovo náměstí (zastávka ve smyčce).
Linka H24 (trolejbus) po trase a zastávkách Mendlovo náměstí
(zastávka linky 37) – Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky – Anthropos
(zastávka linek 44/84) – Jundrovský most – Vozovna Komín. Linka
obslouží pouze uvedené zastávky!
Jízdenky na historických linkách
Na linkách H4 a H24 platí běžný tarif IDS JMK.
Jízdní řád ke stažení:
https://www.idsjmk.cz/jrady/H4.pdf?date=22.06.2019
Není dovolena přeprava jízdních kol a nadměrných zavazadel.
Předpoklad ukončení provozu v tomto roce bude na konci září
2019.

H24

O víkendech 22./23. 6. a 29 a 30. 6. 2019 můžete navštívit
jeskyni Býčí skála, která se nachází nedaleko od Adamova.
K jeskyni se dostanete autobusovou linkou 157 od Křtin nebo
z Adamova.
S pojení si vyhledejte na webu www.idsjmk a do vyhledávače
spojení zadejte zastávku Habrůvka, Josefov, rozc. 0.4.

H4

Nedaleko od jeskyně můžete navštívit také jeskyni Výpustek
nebo Huť Františka (expozice Technického muzea v Brně),
kde s jízdenkou IDS JMK získáte slevu na vstupném ve výši
20% při předložení jednodenní nebo vícedenní jízdenky IDS
JMK.
Více o akci na webu pořadatele akce:
https://www.byciskala.cz/MaRS/index.php.
Přejeme Vám krásné zážitky
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