integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

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

24 2019

P o zv á n k a n a
V e te ra n fe st
st ra n a 6

letní výluky v brně
Aquabus
Vážení cestující,

P ří m á li n k a
nd
B rn o - A q u a la
M o ra v ia
(AQUA B US )
st ra n a 7

od soboty 29./30. 6. 2019 začínají v Brně následující výluky:
Výluka tramvají do Líšně a na Stránskou skálu Výluka Lazaretní
Výluka v ulici Cejl
Výluka Otakara Ševčíka (od 30. 6.)
V regionu začíná od 2. 7. 2019 jedna letní železniční výluka na
linkách S41 /S42.
Po celé prázdniny bude v provozu AQUABUS. Ryhlé spojení mezi
Brnem a Aqualandem Moravia. Více na straně 7.
Přejeme všem studentům, žákům a pracujícím
krásné prázdniny a šťastné cesty po Jihomoravském kraji.

Jednodenní
jízdenky IDS JMK

Slevový
program

Ušetřete o víkendu s rodinou kupujte výhodné jednodenní jízdenky základní

Aqualand Moravia
Pasohlávky

Pro Vaše cestování po Jihomoravském kraji můžete využívat výhodné
jednodenní jízdenky IDS JMK. Jízdenky jednodenní základní platí v sobotu
+ neděli + ve státní svátky pro maximálně pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.
Při prodeji informujte prodávajícího, že požadujete jízdenku IDS JMK.

24 H

Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od zakoupení u řidiče nebo
označení v označovači jízdenek.
Jednodenní jízdenky koupíte:
na železničních stanicích a u řidičů v regionálních autobusech,
v oficiální mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Jednodenní jízdenky zlevněné platí vždy pouze pro 1 cestujícího, který musí doložit nárok na slevu dle platného Tarifu
IDS JMK. Jízdenka ZTP a ZTP/P platí pouze pro držitele průkazů vydaných Českou republikou.

TIP: Do Aqualandu Moravia AQUABUSEM
přímo po celé prázdniny. Odjíždí ze
Zvonařky jako linka 105, nástupiště 10.
Cena jednosměrné základní jízdenky vyjde
brněnského předplatitele na 34 Kč, děti,
studenti a osoby nad 65 let zaplatí 8 Kč.

V případě, že je využijí děti od 15 do 18 let, studenti 18 až 26 let a osoby nad 65 let, mohou s nimi dojet do Brna, ale
nemohou už s nimi na území zón 100 + 101 dále přestoupovat a cestovat městskou dopravou.
V případě, že potřebujete cestovat i po Brně, využijte kombinaci dvou jízdenek - zlevněné jednodenní jízdenky za 37
Kč pro všechny zóny mimo Brno a základní jednodenní jízdenky pro město Brno za 90 Kč.
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Zlevněné jednodenní celosíťové jízdenky za 47 Kč mohou být bez omezení použity pouze pro děti do 15 let, psi a
zavazadla.

Partnerem Slevového programiu IDS JMK
je také Aqualand Moravia, který poskytuje
slevu na vstup.
Sleva na vstup ve výši 10 % se poskytuje
následovně:
10 % slevu 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.
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Od 2. 7. 2019 nepřetržitě do 30. 8. 2019 bude probíhat železniční výluka na lince S41. Jízdní řády budou
zveřejněny během tohoto týdne.

Železniční výluka na
linkách S41 a s42

Vlaky linky S41 pojedou v úseku Brno hl.n. – M. Bránice a M.Krumlov – Bohutice – Hrušovany n.J.-Šanov podle
pravidelného jízdního řádu.

2. 7. - 30. 8. 2019

Ve vyloučeném úseku budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována
podle výlukového jízdního řádu.

S41, S42

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka K – pojede z Brna hl. n. přímo do Moravského Krumlova a zpět.
Linka I – pojede z Moravských Bránic do Ivančic a odtud rozveze cestující do Moravského Krumlova a
nácestných stanic v celé trase nahrazeného vlaku. V opačném směru jede v dřívější časové poloze do
Ivančic a na přestup na vlak v Moravských Bránicích.
Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět v Brně z Uhelné (za Tescem). Ostatní zastávky náhradní dopravy
uvedeny na https://www.idsjmk.cz/#lock25849.

Výluka mezi Osikami a
Brumovem

Od pondělí 1. 7. 2019 do neděle 14. 7. 2019 pojede linka 333 bude v obou směrech mezi zastávkami Osiky,
rozcestí 2.0 a Brumov, rozcestí 0.5 závlekem přes zastávku Osiky, točna a bude ukončena / resp. výchozí v
zastávce Brumov.
Vlivem změny trasy vynechá linka zastávku Osiky, která bude po dobu výluky bez obsluhy. Ranní spoje v
pracovních dnech č. 5, 9 a 18 vynechají závlek do Osik. Místo spoje č. 18 mohou cestující jedoucí z Osik ve
směru Lomnice a Tišnov využít spoj č. 17 do Brumova, který ihned pokračuje zpět do Tišnova.

1. 7. - 14. 7. 2019
333

POZOR: Po dobu výluky nejsou v Brumově zajištěny některé přestupní vazby z linky 333 od Osik na linku 257
ve směru Boskovice a Olešnice.
Změna zastávek:
Osiky (v obou směrech): zcela bez obsluhy.
Zastávka Milonice (v obou směrech) bude přesunuta o cca 250 m směrem k Brnu ve dnech 5. 7. až 7. 7. 2019
z důvodu částečné uzavírky silnice I/43.

Přesun zastávky
Milonice
5. 7. - 7. 7. 2019
301, 162

V sobotu 6. 7. 2019 od 10:30 do 17:30 hod budou vlaky 14948, 14949, 14953 na lince S31 mezi Tišnovem a
Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ostatní vlaky pojedou beze změny.

omezení na lince S31
6. 7. 2019 (10:30 - 17:30)
S31

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
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.“,

Od středy 3. 7. 2019 do soboty 14. 12.2019 Všechny spoje linky 641 jedou z důvodu uzavírky mostu přes řeku
Litavu v Bučovicích v úseku mezi zastávkami Bučovice, garáže, ČSAD a Bučovice, aut. st. obousměrným
odklonem ulicí Nádražní a zastavují na zastávce Bučovice, žel. st. u příslušného označníku.

Výluka na lince 641
v Bučovicích

Zastávku Bučovice, garáže ČSAD obslouží v přesunuté poloze před křižovatkou ulic Sokolovská x Nádražní.

od 3. 7. 2019

Změna zastávek:
Bučovice, garáže ČSAD přesunuta v obou směrech před křižovatku ulic Sokolovská x Nádražní.
Bučovice, žel. st obsluhují všechny spoje linky 641.

641

Od 29. 6. 2019 nebude linkami 816, 817 a 830 obsluhována zastávka Vranov nad Dyjí, před hrází. Využijte
prosím zastávku Vranov nad Dyjí, Zámecký hotel. Opatření se týká také regionálních cyklobusů IDS JMK.
Omlouváme se komplikace při cestování.

od 29. 6. 2019
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ukončení obsluhy
zastávky Vranov n/D,
před hrází
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Od 7:00 hodin dne 28. 6. 2019 do 20. 7. 2019 bude upraven provoz linek IDS JMK v Kyjově následovně:

Výluka v Kyjově

Linky 106, 660, 661 obslouží přesunutou zastávku nemocnice umístěnou za mostem a v úseku mezi začátkem
města a čerpací stanicí bude provoz řízen semaforem.

28. 6. - 20. 7. 2019

Linka 642 jede v úseku Bukovany a Kyjov, aut.st. obousměrně odklonem ulicemi v Kyjově: Pod Kohoutkem,
Svatoborská, Strážovská a zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a
na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem. Cestující, kteří využívají
přestupu na linku 662, 663, musí přestoupit až v náhradní zastávce nem.křiž.

106, ...

Linka 662 v Kyjově obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem. Přestupní vazba od
linky 642 bude probíhat v přesunuté zastávce nem. křižovatka.
Linka 663 v Kyjově obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem. Přestupní vazba od
linky 642 bude probíhat v přesunuté zastávce nem. křižovatka. Spoje 6, 25, 31, 81, 84, 88, 133, 134, 367, 368
navíc v úseku žel.st. a aut.st. obousměrně odklonem ulicemi Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a
zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a na trase navíc obslouží
přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem.
Linky 664, 666 (mimo spojů 53, 267, 223) jedou v Kyjově v úseku žel.st. a aut.st.obousměrně odklonem ulicemi
Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou
pod mostem, a na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem.
Linka 671 spoje 101, 118, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 142, 157, 161, 162, 166 v Kyjově nejedou k nemocnici,
ale budou vedeny z / do zastávky Langobardská. Navíc obslouží také zastávku nem. křižovatka v přesunuté
poloze umístěné za mostem. Spoje 105, 140, 145, 154, 158, 164 v Kyjově obslouží zastávku nem.
křižovatka v přesunuté poloze umístěnou za mostem.
Linka 672 spoje 203, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 222, 225, 227, 248, 250, 255 v Kyjově nejedou k nemocnici,
ale budou vedeny z / do zastávky Langobardská. Navíc obslouží také zastávku nem. křižovatka v přesunuté
poloze umístěné za mostem. Spoje 219, 223, 228, 229 v Kyjově obslouží zastávku nem. křižovatka v přesunuté
poloze umístěnou za mostem.
Linka 673 spoje 321, 333, 341, 347, 353 v Kyjově nejedou od nemocnice, ale budou vedeny ze zastávky
Langobardská. Spoje 307, 321, 339, 343, 353 v Kyjově nejedou k nemocnici, ale budou vedeny do zastávky
Langobardská. Všechny spoje obslouží zastávku nem. křižovatka v přesunuté poloze umístěnou za mostem.
Linky 750900 (linka mimo IDS JMK) (mimo spoje 10), 750901, 770060 jedou v Kyjově v úseku ČSAD a aut.st.
obousměrně odklonem ulicemi Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a zastávku pod nemocnicí obslouží
v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka
umístěnou za mostem.
Změna zastávek:
Kyjov, nemocnice (stálá) bez obsluhy – přesunuta za most
Kyjov, nem.křiž. (stálá) bez obsluhy – přesunuta za most (obslouží navíc i linky 642, 663, 664, 666, 750900,
750901, 770060)
Kyjov, pod nemocnicí (stálá) bez obsluhy – přesunuta pod most
Kyjov, Langobardská – obslouží navíc i MHD spoje místo zastávky nemocnice.
Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí nebude od zahájení provozu denních linek v sobotu 29.
června 2019 nepřetržitě do pátku 30. srpna 2019 možná jízda veškeré dopravy ulicí Lazaretní.

Výluka lazaretní

Linka 201 v obou směrech vynechá zastávky Lazaretní a Vojenská nemocnice, náhradou obslouží v obou
směrech zastávky Kuldova a Pastrnkova.

29. 6. - 30. 8. 2019
201, 202, 55, 58, 64

Linka 202 bude v provozu pouze v úseku Hostěnice / Jírova – Židenice, nádraží a dále pojede odklonem přes
zastávku Kuldova do zastávky Pastrnkova. Při jízdě z Pastrnkovy také obslouží zastávku Tomáškova.
V souvislosti s uzavírkou dochází k úpravám návazností na linky městské dopravy následovně:
Stará osada (linka 201) – návaznosti na linku N99 (obousměrně)
Pastrnkova – možnost pěšího přesunu cca 100 m. do zastávky Tkalcovská – přestup na linku x11
Životského (pouze linka 201) – přestup na linky 8, 10 a 12
Linka 55 bude v provozu pouze v úseku Mariánské údolí / Jírova – Židenice, nádraží a dále pojede odklonem
přes zastávku Kuldova do zastávky Pastrnkova.
Linka 58 bude v provozu pouze v úseku Líšeň, hřbitov – Tomáškova a dále pojede odklonem do zastávky
Pastrnkova.
Linka 64 mezi zastávkami Tomáškova a Kuldova v obou směrech navíc obslouží zastávku Pastrnkova.
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Změny zastávek:
Zastávky Lazaretní a Vojenská nemocnice nebude možné obsloužit! Využijte zastávky Kuldova a Pastrnkova,
případně Židenice, nádraží.
Nově bude zřízena dočasná zastávka Pastrnkova (na ulici Pastrnkově, u mostu přes řeku).
Náhradou za přestupní vazbu Lazaretní – Francouzská lze využít přestupní vazbu Pastrnkova – Tkalcovská.
Zastávka Tkalcovská bude přeložena na ulici Tkalcovská.
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Výluka v ulici otakara
ševčíka

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 23:25 v neděli 30. června 2019 do ukončení prací
(předpoklad 11. srpna 2019) omezen provoz veškeré dopravy v ulici Otakara Ševčíka.
Linka 44 vynechá zastávku Škroupova a zastávku Otakara Ševčíka obslouží v přeložené poloze (viz dále).
Linka 74 v obou směrech vynechá zastávku Škroupova a zastávku Otakara Ševčíka obslouží v přeložené
poloze (viz dále).

30. 6. - 11. 8. 2019
44, 74, 84

Linka 84 pojede mezi zastávkami Gajdošova – Zvonařka odklonem přes zastávku Životského.
• Zastávku Otakara Ševčíka obslouží v přeložené poloze na zastávce tramvaje.
• Vynechá zastávku Tržní, náhradou obslouží zastávku Životského (zastávka tramvaje do centra).
• Zastávku Hladíkova obslouží v přeložené poloze na ulici Zvonařka (u autobazaru).
Linka N89 pojede mezi zastávkami Dělnický dům – Masná obousměrným odklonem přes Životského.
• Zastávku Otakara Ševčíka obslouží v obou směrech v přeložené poloze na zastávce tramvaje.
• V obou směrech vynechá zastávku Škroupova.
• Ve směru na Černovičky vynechá zastávku Tržní, náhradou obslouží zastávku Životského (zastávka tramvaje
z centra).
• Ve směru na Hlavní nádraží obslouží zastávku Životského v přeložené poloze na zastávce tramvaje do centra.
Změny zastávek:
Zastávku Škroupova v obou směrech nebude možné obsloužit! Využijte blízké zastávky Otakara Ševčíka a Krásného.
Zastávku Otakara Ševčíka na ulici Otakara Ševčíka nebude možné obsloužit!
• Zastávka pro linku 44 bude přeložena vpřed, za křižovatku s ulicí Táborská.
• Zastávka pro linku 74 směr Stará osada bude přeložena vpřed, za křižovatku s ulicí Táborská.
• Zastávka pro linku 74 směr Stará Černovice bude přeložena 250 metrů vzad na ulici Gajdošovu.
• Zastávka pro linku 84 bude přeložena k zastávce tramvaje do centra.
Od soboty 29. června 2019 dojde v oblasti Nadační ke změně trasy linky 65, ke zřízení nové zastávky
Renčova a k přeložení zastávky Nadační.

Změna trasy linky 65

Linka 65 pojede nově mezi zastávkami Medlánky a Olšanského v obou směrech ulicemi Nadační, Duhová
a Renčova (ruší se otáčení blokovou smyčkou k zastávce Nadační) s obsluhou nové zastávky Renčova.
V obou směrech obslouží zastávku V Újezdech vždy pouze jednou v příslušném směru jízdy a ve směru do
Řečkovic obslouží zastávku Nadační v upravené poloze.

od 29. 6. 2019
65

Nová zastávka Renčova bude zřízena v obou směrech u křižovatky ulic Renčova a Družstevní. Zastávka
bude provozována v režimu „celodenně na znamení“.
Současná zastávka Nadační bude nově obsluhována pouze ve směru na Technologický park. Ve směru
do Řečkovic bude zřízena na ulici V Újezdech, před křižovatkou s ulicí Nadační. Nově bude provozována v
obou směrech v režimu „celodenně na znamení“.
Zastávku V Újezdech linka nově obslouží vždy pouze jednou v příslušném směru jízdy.
Od pondělí 1. července 2019 dojde k prodloužení části spojů linky 35 na Kamenný vrch.

prodloužení trasy
linky 35 na Kamenný
vrch

Linka 35 bude i nadále v provozu pouze v pracovní dny po současné trase a zastávkách Barvičova –
Mendlovo náměstí.
Část spojů bude dále nově prodloužena přes zastávky Křížkovského, Velodrom, Bauerova, Riviéra, Čtvrtě,
Koniklecová a Oblá na Kamenný vrch.

od 1. 7. 2019

Na Mendlově náměstí obslouží ve směru na Kamenný vrch zastávku společně s linkou 26, ve směru na
Barvičovu běžnou zastávku. Na Čtvrtích obslouží v obou směrech zastávky linky 50.

35

Nové večerní spojení
na lince 303 do
veverské Bítýšky

Od 1. 7. 2019 bude zaveden nový večerní spoj na lince 303 z Brna do Veverské Bítýšky. Spoj bude odjíždět
v pracovní dny z přestupního uzlu Bystrc, ZOO ve 23:23 hodin. Autobus linky 303 vyčká na příjed nočního
autobusu N98 od Hlavního nádraží.

od 1. 7. 2019
303

29. 6. - 30. 8. 2019
46
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Od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019 nebude možné z důvodu změny trasy linky 46 obsloužit
zastávku Erbenova. Využijte blízkou zastávku Zemědělská (vzdálená 250 metrů).

dočasné zrušení
zastávky Erbenova
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Přehled letních výluk v brně

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati nebude od zahájení provozu denních linek v sobotu 29. června 2019
nepřetržitě do pátku 30. srpna 2019 možná jízda tramvají do Líšně a na Stránskou skálu.

Výluka tramvají do
Líšně a na stránskou
skálu

Linka 8 bude v provozu pouze v úseku Starý Lískovec, smyčka – Geislerova a dále pojede odklonem přes Dělnický
dům do Juliánova. Základní přestup mezi tramvajemi a autobusy bude zajištěn v zastávce Dělnický dům.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Švermova / Nové sady – Krásného (zajistí obsluhu části sídliště Juliánov
a oblasti v okolí Židovského hřbitova).

29. 6. - 30. 8. 2019
8, 10

Náhradní doprava
Náhradní dopravu v oblasti Líšně zajistí posílený provoz linek 55 a 78 a také běžný provoz linky 58. Všechny
tyto linky pojedou v oblasti Líšně po svých pravidelných trasách. Základní přestup mezi autobusy a
tramvajemi bude zajištěn v zastávce Dělnický dům.
Obsluhu lokality zastávky Podstránská zajistí běžný provoz linky 75, oblast Stránské skály bude možné
obsloužit pouze prostřednictvím zastávky Podstránská.
Doporučení pro cestující z Vinohrad
Pro cestu z oblasti Vinohrad (vazba Vinohrady – Novolíšeňská s přestupem na tramvaj) lze také využít linku
x27 přes zastávku Dělnický dům (s přestupem na linky 8 a 12 do centra města), případně také regionální
linky 201 a 202 do zastávky Pastrnkova (s přestupem na linku x11 do centra města ze zastávky Tkalcovská).
Změny zastávek:
Tramvajové zastávky Bělohorská, Bílá hora, Novolíšeňská, Masarova, Kotlanova, Jírova a Mifkova nelze
obsloužit! Využijte zastávky autobusu na přilehlých komunikacích.
Tramvajovou zastávku Podstránská nelze obsloužit! Využijte zastávku autobusu Podstránská, případně
Bělohorská.
Tramvajové zastávky Líšeňská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka nelze obsloužit! Využijte přilehlé
zastávky autobusu (místo zastávky Líšeňská zastávku Malá Klajdovka, místo zastávek Stránská skála zastávky
Podstránská nebo Bělohorská).
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati nebude od zahájení provozu denních linek v sobotu 29. června 2019
(pro noční linky již od noci 28. / 29. června 2019) nepřetržitě do pátku 30. srpna 2019 (pro noční linky do noci
29. / 30. srpna 2019) možná jízda dopravy ulicí Cejl.

Výluka cejl
29. 6. - 30. 8. 2019
2, 3, 4, 11, 82, N94, N97

Linka 2 bude v provozu pouze v úseku Modřice, smyčka / Ústřední hřbitov - smyčka – Körnerova.
Linka 3 bude v provozu pouze v úseku Rakovecká – Jugoslávská a dále pojede odklonem na Mosteckou.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí – Trávníčkova obousměrným odklonem přes Moravské
náměstí a Dětskou nemocnici. Vynechá zastávky Körnerova, Tkalcovská a Francouzská. Na Malinovského
náměstí obslouží v obou směrech zastávky linky 1.
Linka 11 bude MIMO PROVOZ. Bude nahrazena posíleným provozem linek 3 a 9, v oblasti ulice Cejl provozem
autobusu linky x11.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x11 mezi zastávkami Malinovského náměstí –
Zemědělská, která bude v zastávce Zemědělská provozně propojena s linkou 46 na Haškovu.
Linka x11 po trase a zastávkách Malinovského náměstí (nástup: zastávka linky 2 směr Körnerova) – Körnerova
– Radlas (dočasná zastávka) – Tkalcovská (přeložena k řece) – Bratislavská (dočasná zastávka) – Jugoslávská
(zastávky linky 3) – Jugoslávská (zastávky linky 9) – Tomanova – Zemědělská (zastávky linky 46).
Linka 82 směr Valašská vynechá zastávku Francouzská, náhradou obslouží zastávku Jugoslávská (zastávka
linky 3 do centra). Ve směru na Pálavské náměstí objede uzavřený úsek bez vynechání zastávek.
Linka N94 v obou směrech vynechá zastávku Francouzská, navíc ale obslouží zastávky Bratislavská (dočasná
zastávka) a Radlas (dočasná zastávka). Zastávku Tkalcovská obslouží v přeložené poloze (viz dále).
Linka N97 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí – Stará osada obousměrným odklonem. Vynechá
zastávky Körnerova, Tkalcovská a Francouzská, náhradou obslouží pouze zastávky Jugoslávská (zastávky
linky 3) a Tomkovo náměstí (zastávky linky N94).
Změny zastávek
Zastávku Francouzská nebude možné obsloužit! Využijte blízké zastávky Trávníčkova a Jugoslávská.
Zastávka Tkalcovská bude v obou směrech přeložena na ulici Tkalcovskou, k lávce přes řeku.
Nově budou zřízeny dočasné zastávky Bratislavská (na ulici Bratislavské, u křižovatky s ulicí Cejl) a Radlas (na
ulici Radlas, u křižovatky s ulicí Cejl).
Náhradou za přestupní vazbu Francouzská – Lazaretní lze využít přestupní vazbu Tkalcovská – Pastrnkova.
Zastávka Pastrnkova bude zřízena jako náhrada zastávky Lazaretní.

Zastávka bude zřízena na ulici Brněnské u křižovatky s ulicí Hasičskou, bude zařazena do tarifní zóny 610 a
bude provozována v režimu „celodenně na znamení“.

od 29. 6. 2019
40, 73, N91
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Tiskové chyby vyhrazeny

Od soboty 29. června 2019 bude do trasy linek 40 a N95 mezi zastávky Sokolnice, rozvodna a Sokolnice,
obecní úřad v obou směrech vložena nová zastávka Sokolnice, Brněnská.

nová zastávka
sokolnice, brněnská
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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
vlak od Brna

8:49

vlak od Bučovic

9:52
09:11

10:49
10:06

11:52
11:11

12:50
12:06

13:52
13:11

14:06

Slavkov u Brna, žel. st.

09:00

09:20

10:00

10:20

11:00

11:20

12:00

12:20

13:00

13:20

14:00

14:20

Slavkov u Brna, zámek

09:10

09:30

10:10

10:30

11:10

11:30

12:10

12:30

13:10

13:30

14:10

14:30

Slavkov u Brna, zámek - Slavkov u Brna, železniční stanice
Slavkov u Brna, zámek

9:50

10:30

10:55

11:35

11:50

12:30

12:55

13:35

13:45

14:35

14:55

15:35

15:50

Slavkov u Brna, žel. st.

10:00

10:40

11:05

11:45

12:00

12:40

13:05

13:45

13:55

14:45

15:05

15:45

16:00

vlak směr Brno

10:08

vlak směr Bučovice
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13:13
12:51
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14:08
13:54

15:13
14:51

www.fb.com/idsjmk.cz

16:07
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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Sezonní přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia /
Autokempem Merkur je v provozu během celého roku o víkendech a během
svátků. O letních prázdninách je v provozu také v pracovní dny. Linka je označena
číslem 105 a odjíždí ze Zvonařky z nástupiště 10. Linka zastavuje ještě v Modřicích a
Pohořelicích. Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.
Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.

Odjezdy Z bRNA
DO KEMPU ATC merkur/aqualandu moravia
pracovní dny o prázdninách
07:15

09:45

11:45

13:45

14:45

15:45

16:45

19:15

-

-

soboty + neděle + svátky
07:15

09:45

11:45

13:45

16:45

19:45

Během letních prázdnin Aqualand
Moravia připravuje zajímavé akce pro
celou rodinu.

Odjezdy od kempu ATC merkur/aqualandu moravia
DO BRNA
pracovní dny o prázdninách
08:38

10:38

12:38

15:38

17:38

21:18

-

-

Aqualand Moravia se těší na Vaši
návštěvu.

-

-

Více o Aqualandu Moravia na odkazu
http://www.aqualand-moravia.cz.

soboty + neděle + svátky
08:38

24 H

10:38

12:38

15:38

17:38

21:13

Aqualand Moravia je největší vodní
zábavní centrum na Moravě. V areálu
můžete vyzkoušet 20 vodních atrakcí,
14 bazenů, sauny a kvalitní gastronomii .

Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku Celosíťovou
za 190 nebo 150 Kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti
do 15 let a nemusíte řešit další jízdenky.
Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón
za 49 Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč.

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje
Aqualand Moravia a Autokemp Merkur.
www.idsjmk.cz
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Sleva s jízdenkou
IDS JMK na vstup
Partnerem Slevového programu IDS
JMK je také Aqualand Moravia, který
poskytuje slevu na vstup vě výši 10 % .
Podmínky slevy: 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.

www.fb.com/idsjmk.cz
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