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Na výlet
třeba do tišnova
Vážení cestující,
využijte krásný podzimní víkend a vyjeďte na výlet
vlakem nebo autobusem.
Za návštěvu stojí např. město Tišnov, kde se konají hody.
Navštívit zde můžete také místní muzeum, které nabízí
zajímavou výstavu o Iránu.
Na kopci Klucanina se nachází rozhledna s krásnými
výhledy do okolí.
Přejeme vám krásný víkend-

Jednodenní jízdenky
IDS JMK

Slevový
program

Ušetřete o víkendu s rodinou kupujte výhodné jednodenní jízdenky základní

Muzeum
Brněnska

Pro Vaše podzimní víkendové 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.
Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od zakoupení u řidiče
nebo označení v označovači jízdenek.

Při prodeji informujte prodávajícího, že požadujete jízdenku IDS JMK.
Jednodenní jízdenky zlevněné platí vždy pouze pro 1 cestujícího.
Nelze je použít pro 5 osob.

www.idsjmk.cz
www
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Poskytovaná sleva:
Muzeum Brněnska poskytne slevu 50 % ze
základního vstupného při předložení platné
roční předplatní jízdenky; 10 % ze základního
vstupného při předložení platné předplatní
jízdenky na všech svých pobočkách.
Slevy platí na stálé expozice i aktuální
výstavy. Slevy se nedají kombinovat se
zlevněným vstupným ani s jinými slevovými
kartami a průkazy.
Více o muzeu na odkazu:
https://www.muzeumbrnenska.cz.

https://www.muzeumbrnenska.cz
www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Jednodenní jízdenky koupíte:
na železničních stanicích,
u řidičů v regionálních autobusech,
na předprodejích DPMB,
u ostatních autobusových dopravců v JMK,
v oficiální mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

24 H

Partnerem slevového programu IDS JMK
je Muzeum Brněnska poskytující slevu
na vstup. Muzeum spravuje následující
expozice: Podhorácké muzeum, Muzeum
ve Šlapanicích, Památník Mohyla míru,
Památník písemnictví na Moravě, Muzeum
v Ivančicích a Vila Löw-Beer v Brně.
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V sobotu 28. 9. a v neděli 29. 9. vždy od 8:10 do 18:00 hod. bude část vlaků S3 z důvodu nedostatečné
kapacity trati nahrazena autobusy. Bude se jednat o vlaky jedoucí z Brna do Vranovic. Náhradní
autobusy nezajíždějí do Popovic u Rajhradu, odtud budou cestující přepraveni mikrobusem.

Výluka na lince S3
Brno - Vranovice
28. a 29. 9. 2019

Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek
jezdí dle současného jízdního řádu. V Brně-Kr. Poli na autobusy nečekají žádné vlaky, včetně pokračování
vlastních vlaků ve směru Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou. Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu
Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514 v Rajhradě a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.

S3

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je zajištěna pouze ve vybraných spojích náhradní dopravy
nákladním automobilem.

Z důvodu konání půlmaraton Moravským krasem proběhne v sobotu 28. 9. 2019 od 4:30 do 22:00

Odklony v Blansku
PŮLMARATON

uzavírka náměstí republiky.
Linky 221 až 223 pojedou po celý den ze směrů Zborovce/Sever ulicemi Mlýnská, Pořící, Smetanova.
Vynechané zastávky jsou Náměstí Republiky a Náměstí Svobody. Náhradní zastavení za náměstí
Republiky bude na přeložené zastávce u pizzerie v ulici Smetanova.

28. 9. 2019
více linek

Linka 226 spoje 255, 256, 313, 314, 315 a 316 jsou bez náhrady zrušeny. Poslední spoj ze Skalního Mlýna
odjíždí 15:13. Spoje 306 a 312 pojedou odklonem ulicemi Mlýnská a Poříčí, vynechají zastávky Náměstí
Republiky a Náměstí Svobody.
Linky 231 až 233 a 235 - autobusům bude umožněn průjezd po pravidelné trase dle pokynů pořadatelů
na místě. Lze očekávat drobné zdržení.
Linka 234 pojede ve směru Blansko, aut. st. odklonem přes ulice Mlýnská a Poříčí. Spoje vynechají
zastávku Blansko, nám. Republiky

Ve dnech 1. a 2. 10. 2019 vždy od 7:00 do 12:50 hodin budou vlaky na lince S31 v úseku Nedvědice Bystřice nad Pernštejnem nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S31
Nedvědice - Bystřice
nad pernštejnem

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rožná - před staniční budovou
Věžná – v obci, na autobusové zastávce Věžná
Nedvědice - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK Nedvědice žel.st.)

1. a 2. 10. 2019
S31

BRNO: Výluka v ulici
kociánka na lince 43
28. 9. 2019 (8:30 - 16:00)
43

BRNO: Výluka tramvají
přes pisárky
28. a 29. 9. 2019

V sobotu 28. září 2019 od 8:30 do ukončení akce (předpoklad 16:00) pojede linka 43 mezi zastávkami
Mojmírovo náměstí – Rozárka / Klarisky obousměrný odklon přes zastávky Kociánka a Panská lícha.
Vynechá všechny zastávky v úseku Högrova – Na kovárně. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky
Kociánka, Panská lícha a Štěpánkova. Zastávku Rozárka obslouží i ve směru do Králova Pole, nádraží.
Změny zastávek:
Zastávky Högrova, Firkušného, Moskalykova, Sadová, Hamerláky, Myslivecký stadion, Útěchovská,
Dohnalova a Na kovárně nebude možné obsloužit!
Od zahájení provozu denních linek v sobotu 28. září 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 29. září
2019 (předpoklad v 17:00) bude probíhat výluka na lince 1 v Pisárkách.
Linka 1 pojede mezi zastávkami Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem přes Českou a
zastávku Tábor. Vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova – Stránského.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x1 po trase linky 1 mezi zastávkami Hlavní nádraží
– Pisárky – Bráfova a dále do zastávky Mozolky. V zastávce Mozolky obslouží zastávku z centra.

1

Pro přestup na autobus náhradní dopravy využívejte zastávky Hlavní nádraží a Mozolky.
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Změny zastávek:
Zastávku Stránského nebude možné obsloužit! Využijte zastávky Vozovna Komín nebo Rosického náměstí.
Zastávky tramvaje Výstaviště-hlavní vstup, Výstaviště-vstup G2, Lipová, Pisárky a Bráfova nelze obsloužit!
Využijte přilehlé zastávky autobusu náhradní dopravy.
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ukončení výluky linky
259 po roce

Od 1. 10. 2019 končí dlouhodobá výluka na lince 259 z Boskovic do Doubravice. Je zaveden nový jízdní
řád.

od 1. 10. 2019
259
V sobotu 28. 9. 2019 od 08:30 do 14:00 hodin z důvodu cyklistického závodu nebude obsluhována
zastávka „Hrušovany u Brna, ObÚ“.

HRUŠOVANY U bRNA
PŘESUN ZASTÁVKY
28. 09. 2019
521, 522

V neděli 29. 09. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin bude mít Linka 930 přemístěnou zastávku „Tasov“ před
prodejnu potravin Jednota. V obci Tasov budou během uvedené doby vedeny spoje linky 930 po
místních komunikacích dle pokynů pořadatelské služby.

Tasov
přesun zastávky
29. 9. 2019
930

V sobotu 28. 9. 2019 od 4:00 do 15:10 hodin budou mít linky 109, 541 a 551 přemístěnu zastávku Klobouky
u Brna, nám. na ulici Brněnskou před budovu tělocvičny Městské střední odborné školy. Zastávka bude

klobouky u brna
přesun zastávky

umístěna na ulici Brněnské pouze v jednom směru (přímo na straně u školy) a bude společná pro všechny
směry výše uvedených linek.

28. 9. 2019
109, 541, 551

Od 30. 9. 2019 do 30. 11. 2019 jsou kvůli opravě mostu přesunuty zastávky v Lechovicích:

lechovice
přesun zastávek

Zastávky Lechovice, zámek – obě zastávky pro linku 108 dočasně přeloženy na silnici I/53 na obchvat
Lechovic u křižovatky se silnicí vedoucí do horní části Lechovic.
Zastávky Lechovice, ObÚ – obě zastávky na silnici I/53 pro linky 108 a 835 dočasně přeloženy do stálých
zastávek Lechovice, ObÚ na silnici II/414 (do stálých zastávek pro linku 822).

30. 9. - 30. 11. 2019
108, 835

V neděli 29. 9. 2019 od 8:00 do 20:00 hod. budou veškeré spoje linky 104 vynechávat zastávku Laa an
der Thaya, Stadtplatz. Místo toho budou obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která
se nachází na hlavní silnici B45 směrem k vlakovému nádraží. nachází na hlavní silnici B45 směrem k
vlakovému nádraží.

laa / thaya
přesun zastávky
29. 9. 2019
104

V sobotu 28. 9. 2019 od 6:00 do 20:00 hod. bude zastávka Tišnov, náměstí bez obsluhy místo ní lze použít
zastávku Tišnov, Riegrova. Zastávka Tišnov, Riegrova je pro linku 332 je přesunuta ke křižovatce Riegrova
× Dvořákova.

tišnov
zastávka na náměstí
bez obsluhy
28. 9. 2019
332, 333

Od pondělí 30. 9. 2019 do středy 16. 10. 2019 dojde k přesunu zastávky Hodějice, rozc. 1.0 ve směru na
Slavkov u Brna.
Zastávka bude přesunuta o cca 100 m vpřed ve směru na Slavkov u Brna (za křižovatku se silnicí do
Hodějic).

30. 09. - 16. 10. 2019
632
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Přesun zastávky
Hodějice, rozc. 1.0
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Od pondělí 30. 9. 2019 do neděle 13. 10. 2019 dojde k přesunu obou zastávek Vyškov, Dědice, nám.
Svobody pro linku 750.

Přesun zastávky
Vyškov, Dědice, nám.
svobody

Zastávka ve směru ven z města Vyškova bude přesunuta o cca 130 m vzad.
Zastávka ve směru do centra města Vyškova bude přesunuta o cca 100 m vpřed.

30. 09. - 13. 10. 2019
750
Od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 bude zastávka Ivančice, Budkovice dočasně přeložena k domu č.p. 94.

Přesun zastávky
Ivančice, budkovice
1. 10. - 30. 11. 2019
432

Od úterý 1. 10. do úterý 31. 12. 2019 budou mít regionální linky 542, 570, 572, 573, 574 a městské linky
561, 562, 564, 565, 566 přemístěnu zastávku Břeclav, Gumotex na ulici Bratislavskou.

Přesun zastávky
břeclav, gumotex

Všechny linky obsluhující tuto zastávku nepojedou vůbec do ulice Mládežnická v Břeclavi, ale využijí
buď přesunutou zastávku „Břeclav, Gumotex“, nebo náhradní zastávku „Břeclav, BORS“ podle směru
jízdy daného spoje.

01. 10. - 31. 12. 2019
více linek

Změna zastávek:
Zastávka „Břeclav, Gumotex“ přemístěna ve směru Břeclav, aut. nádr. na ulici Bratislavskou naproti
čerpací stanici pohonných hmot „BORS“,
v opačném směru přemístěna do zastávky „Břeclav, BORS“.

Od 30. 9. 2019 do 17. 11. 2019 linka 753 v Dětkovicích nezajíždí do točny autobusů, ale obslouží zastávku
v přesunuté poloze na hlavní komunikaci (poblíž ObÚ).

dětkovice - přesun
zastávky
od 30. 9. 2019

BRNO: přesun zastávky
Vlkova

Od 5:00 hodin v pondělí 30. září 2019 nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad 7. října 2019) bude
přeložena zastávka Vlkova.
Ve směru Židenice bude přeložena přibližně 130 metrů vzad.
V opačném směru o cca 30 metrů.

od 30. 9. 2019
78, N98

Od 7:00 v pondělí 30. září 2019 nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad 2. října 2019) bude zastávka
Šromova (směr Olympia) přeložena přibližně 160 metrů vpřed.

BRNO: Přeložení
zastávky Šromova
směr Olympia
od 30. 9. do 2. 10. 2019
78

Od 28. 9. 2019 do 29. 9. 2019 bude omezen provoz ulicí Pražskou ve Znojmě.

Omezení ve Znojmě
v ulici pražské

Linka 808 pojede v úseku mezi zastávkami Znojmo, Kasárna a Znojmo, Pražská BILLA odklonem po
silnicích II/408 a II/361 přes Znojmo-Přímětice.

808, 815, 816

Linka 816 pojede v úseku mezi zastávkami Znojmo, Náměstí Svobody lázně a Znojmo, Kasárna, rozcestí
obousměrně odklonem po silnicích II/361 a II/408 přes Znojmo-Přímětice.
Neobsluhované zastávky:
Znojmo, Pražská sídliště,
Pražská, Policie ČR linkami 815 a 816.
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Linka 815 pojede v úseku mezi zastávkami Znojmo, Náměstí Svobody lázně a Znojmo, Kasárna obousměrně
odklonem po silnicích II/361 a II/408 přes Znojmo-Přímětice.

28. a 29. 9. 2019
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tIP NA VÝLET do tišnova
rOZHLEDNA KLUCANINA
Rozhledna v Tišnově na kopci Klucanina je celoročně veřejně
přístupná. Z náměstí k ní vede modrá turistická značka.
Toužíte-li po krásném výhledu z výšky 24,6 metrů, vystoupejte po
více než 130 schodech na horní ochoz, kde jsou umístěny čtyři desky
s popisem výhledu.
Z Klucaniny je krásný kruhový výhled a to na město Tišnov, na kopec
Květnice a na vrchy Bukovec, Babí lom a Sýkoř.
Z Brna využijte vlaky linek S3 nebo R13.
Pro cestu z centra Brna do Tišnova potřebujete jízdenku
na 5 zón (s předpl. jízdenkou 100+101 stačí jízdenka za zóny za
27 Kč).
Otevřeno: celoročně
Vstupné: zdarma
Více o rozhledně na http://www.rozhlednatisnov.unas.cz.

sVATOVÁCLAVSKÉ HODY
V Tišnově se o tomto víkendu konají hody. Hlavní program probíhá
v sobotu 28. září na náměstí. Více na https://www.tisnov.cz.

Výstava o iránu
Za návštěvu stojí také Muzeum města Tišnova s aktuální výstavou
o Iránu. Více na https://www.mekstisnov.cz/muzeum.

Letovice
klUCANINA
Tišnov

Boskovice
Blansko
Vyškov

Brno
Kyjov
Znojmo

Hodonín
Mikulov

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Břeclav
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