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... informace o cestování v Jihomoravském kraji ...
Tipy na prázdniny
Ignis Brunensis spojení

2-4

Změny a výluky v dopravě

5-10

Letecký den Břeclav 11-12
Aqualand Moravia - spojení

Prázdniny

Vysvědčení jsou rozdaná
poslední školní spoje jely
děti se těšily od rána
naposled zvonky školní zněly.
Měsíce letní čekají
těch snů a tužeb, přání
překrásná místa lákají
na výlet jeďte s námi.
Zelené lesy, voda modrá
před horkem dobře ochrání
busem či vlakem cesta dobrá
krajinou snadné kochání.
A nové krajské autobusy
vás čile k cíli dopraví
klima je silná, vyzkoušet se musí
nemějte z horka obavy.
Za hranicemi nás láká Láva
Skalica, Holíč, Drosendorf
Retz nebo Falkenstein, v dáli i Myjava
Turistbus sveze nás na Poysdorf.
I v našem kraji krásné jsou cíle
řada z nich ukrytá místními znalci
prázdniny uběhnou, vyražte čile
nespěte doma na kavalci!

Program na
http://www.ignisbrunensis.cz

LÉTO VÝLUK
ZMĚNY NA VYBRANÝCH LINKÁCH

PROVOZ BĚHEM
SVÁTKŮ

Změna spojení pro Sokolnice a Újezd u Brna
Obnovení nočního spojení do Vyškova a Znojmo

provoz během svátků
5. a 6. 7. 2022

Od pátku 1. července 2022 dojde k následujícím změnám na linkách 40, 48 a 74:
Obsluhu Sokolnic a Újezdu u Brna zajistí nová autobusová linka 74 v trase ÚAN Zvonařka
– Komárov – Hanácká – Sokolnice, žel. st. – Újezd u Brna, městský úřad. Linka 74 bude
na ÚAN Zvonařka odjíždět od stanoviště 4. Na trase obslouží všechny zastávky dříve
obsluhované linkou 40.
Linka 40 bude v provozu v úseku Bohunice, Studentská – Tuřany, smyčka (– Tuřany, Tovární).
Linka 48 ve směru na Úzkou pojede nově od zastávky Konopná přes zastávky Železniční
a ÚAN Zvonařka (stanoviště 37). V uvedeném směru tak nebude obsluhovat zastávku
Autobusové nádraží. Ve směru do Prace pojede linka 48 beze změn.

V Brně 4 větší tramvajové výluky. Více v infomailu a na www.idsjmk.cz.

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

Ve dnech státních svátků 5. a 6. 7.
2022 pojedou městské i regionální
linky IDS JMK podle jízdních řádů
platných pro soboty a neděle.
Nákupní centra jsou otevřena.
Oficiální regionální kontaktní centra
IDS JMK budou v týdnu od 4. do 8.
července uzavřena.
Kontaktní centrum v Brně na
Hlavním nádraží bude otevřeno
pouze v pracovních dnech.

V regionu začínají 3 větší vlakové výluky na linkách S41, S52 a S91.

www.idsjmk.cz

od pátku 1. 7. 2022 začínají letní
prázdniny a linky IDS JMK pojedou
podle prázdninových jízdních řádů.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Obnovuje se noční spojení v noci před nepracovním dnem do Znojma (linka 108, odjezd
z Hlavního nádraží v 1:00 hodin, nást. 9.) a do Vyškova (linky 602/730) odjezd z Hlavního
nádraží v 1:00 hodin, nást. 9.)

Vážení cestující,
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Tiskové chyby vyhrazeny

UŽIJTE SI PRÁZDNINY
S IDS JMK
Tipy na prázdniny

S IDS JMK nemusíte jezdit jenom do práce. Vyjeďte si za poznáním, kulturou či zábavou. Přinášíme
vám tipy a triky, jak si užít prázdniny bez drahého benzínu, bez starostí o body, o vaše auto nebo
o promile a s možností jet na výlet, aniž byste se museli vracet po stejné trase zpět…

Na výlety za hranice všedních dnů

Zkuste vyjet některou z našich výletních linek. Zavezou vás i do zahraničí - třeba do vinařského kraje v okolí
Poysdorfu a Falkensteinu, do lázní Laa nebo do Podyjí - do kraje loupežníka Grasela a města Drosendorfu, odkud
navazuje historický turistický vláček do Retzu. Můžete vyrazit i na originální a pravé trdelníky do slovenské Skalice
nebo do Holíče a odtud se vydat podél Moravy do Mikulčického Velkomoravského hradiště. Vyrazit můžete i do
Myjavy – kraje Čachtické paní. Cyklisté mohou využít doporučené cyklovlaky s posílenou kapacitou, u nichž se
nemusíte strachovat o nedostatek místa.
Všechny tipy a doporučení najdete tady: www.idsjmk.cz/a/turisti-specialni-linky.html.

S IDS JMK v sedle kola

Platnost jízdenek
během prázdnin
Slevy pro děti, mládež
a studenty platí také
během školních prázdnin.
Slevu je ovšem vždy třeba
doložit!

Výlety za zajímavostmi v celém kraji

Slevu pro děti, mládež
a studenty dokládejte
průkazkou IDS JMK, ISIC
kartou nebo žákovským
průkazem.

S IDS JMK šetří celá rodina

Nelze použít potvrzení
o studiu.

Pro cyklisty jsme připravili speciální leták s přehledem vlaků a zvláštních autobusových linek, kde je povolena
přeprava kol. Letos doporučujeme zejména novinku – Bukovanský mlýn. Tam je nová zastávka pro cyklisty a
každý, kdo přijede s jízdenkou IDS JMK má vstup na rozhlednu jen za 10 Kč.
Letáček nejdete zde: www.idsjmk.cz/a/turisti-preprava-kol.html.
A pokud máte raději výlety jako pěší, doporučujeme velký leták s tipy na kratší či delší výlety. Najdete ho pod
odkazem: https://content.idsjmk.cz/kestazeni/Tip.pdf.
Výlety s IDS JMK nejsou drahé. Využívejte jednodenní jízdenky. Existují ve variantách pro celý kraj včetně Brna,
bez Brna a pro Brno. Pro obyvatele dané oblasti nebo hotelové hosty jsou určeny jízdenky pro oblasti Pálava,
Podyjí, Mor. Kras s Blanenskem a Boskovickem a pro Slovácko. Základní jednodenní jízdenka platí až pro 5 osob
z toho max. 2 mohou být nad 15 let. Místo osob mohou cestovat i psi nebo jízdní kola. Za 190 Kč tak může celá
rodina cestovat všemi linkami po celý den po celém kraji nebo za 100 Kč po celé turistické oblasti. A to se vyplatí!
Informace najdete tady: www.idsjmk.cz/a/turisti-jizdenky.html.

Děkujeme Vám za
pochopení.

Slevový program

KORDIS pro vás dělá i víc než jen dopravu. S řadou institucí jsme dohodli slevy na vstupném nebo jiných službách.
Obdrží je ti, kteří přijedou ekologickou IDS JMK a předloží svou jízdenku. Přehled slev najdete v našem Slevovém
programu zde: www.idsjmk.cz/a/turisti-slevovy-program.html.

POSEIDON – appka pro všechno

Pokud v našem kraji hodláte zůstat delší dobu nebo více cestovat, doporučujeme vám si nainstalovat aplikaci IDS
JMK POSEIDON. Nejen, že v ní najdete autorizované spojení včetně výluk linkami IDS JMK – tzn. linkami, kde můžete
používat náš tarif, ale najdete v ní i aktuální odjezdy ze zastávek, mimořádné události v provozu, a především v
ní koupíte jednorázové nebo několikadenní jízdenky. Pokud si nabijete kredit, budete mít jednorázové jízdenky
dokonce levnější. Platit ale můžete operativně i kartou. A co je nejlepší – jízdenku můžete až do času odjezdu
zrušit. Můžete tak klidně měnit své plány.

Letáky v našich Kontaktních centrech a na nádražích

Pokud potřebujete poradit, stavte se za námi do našich oficiálních kontaktních center: www.idsjmk.cz/a/kontaktni-centra.
html Najdete tam i letáčky v papírové podobě, plánky sítě linek, ceníky a rady. Můžete zajít i na náš web: www.idsjmk.cz.

Do Aqualandu Moravia rychle a pohodlně AQAUBUSEM
více na straně .

www.idsjmk.cz
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www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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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.
Doprava po Brně
Přibližně od 18:30 bude posílen provoz na linkách 3, 10, 30 a 50 ve směru do Bystrce. Vybrané spoje
linky 3 budou vedeny až do smyčky Ečerova, naopak některé spoje linky 10 budou ukončeny ve
smyčce Rakovecká. Posilové spoje na lince 30 budou ukončeny v zastávce Zoologická zahrada.

Na Tišnovsko pojedou
po skončení všech
ohňostrojů na
přehradě speciální
tradiční spoje linek
302 a 303.
Více na straně 3.

Přibližně od 20:30 bude tramvajová linka 11 prodloužena do smyčky Rakovecká.
Provoz na linkách 3, 4, 9, 10, 30 a 50 bude prodloužen přibližně do 0:30.
Mimořádné posilové spoje budou zajištěny také na regionálních linkách 302 a 303.
Po ukončení ohňostroje bude posilován provoz na linkách 3, 10, 30 a 50 ve směru z Bystrce, část
spojů linky 3 bude od zastávky Česká pokračovat jako linka 9 na Lesnou.
V čase 0:30 bude zajištěn mimořádný rozjezd nočních autobusových linek (pouze odjezd od hlavního nádraží).
Z důvodu řazení posilových tramvají bude od 22:25 vyloučen provoz tramvají v úseku Ečerova –
Přístaviště ve směru do centra. Zastávky Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova a Rakovecká nebudou v
uvedeném směru obsluhovány, náhradou je možné využít noční autobusovou linku N98 (pozor, linka
N98 pojede odklonem ulicí Odbojářskou). Ve směru na Ečerovu bude provoz tramvají zachován.
V době od 22:15 do 23:45 bude z důvodu uzavírky komunikací v oblasti Přístaviště noční linka N98
ve směru k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova odkloněna ulicí Odbojářskou. Vynechá tak
zastávky Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště a Zoologická zahrada, náhradou zastaví na zastávkách
Wollmanova, Laštůvkova, Vondrákova a Náměstí 28.dubna.
V době od 22:45 do 0:00 bude pro veškerou silniční dopravu uzavřen kolejový přejezd u zastávky
Kamenolom. Na spojích trolejbusové linky 30 projíždějících touto oblastí budou nasazeny parciální
trolejbusy nebo autobusy, které pojedou v úseku Lísky – Náměstí 28. dubna v obou směrech
odklonem ulicí Kníničskou. Vynechají tak zastávky Podlesí a Kamenolom.

Ze sobotních
ohňostrojů lze využít
do hlavních směrů
Jihomoravského kraje
také noční vlakové
a autobusové spoje
odjíždějící z Hlavního
nádraží v Brně.

Od zastávky Podlesí (přestup z tramvají od Bystrce) budou po ukončení ohňostroje řazeny posilové
spoje linky 30 směr Královo Pole, nádraží. Regionální autobusová linka 302 bude odjíždět od
zastávky Pozvánka
Pod Mniší horou.

S ohledem na očekávanou nepravidelnost provozu bude v době od 22:30 do 0:00 zrušena přestupní
do Brna
návaznost mezi linkami N89, N92, N93 a N99 v zastávce Svratecká ve směru k hlavnímu nádraží.
Cesta k přehradě linkami IDS JMK je rychlá a spolehlivá!

PŘEHLED OHŇOSTROJŮ IGNIS BRUNENSIS NA PŘEHRADĚ - 22:30

25. 06.

FLASH BARRANDOV SFX

STŘEDA

29. 06.

PYRO GAMBLERS

SOBOTA

02. 07.

THEATRUM PYROBOLI a PYROPRODUKT

STŘEDA

06. 07.

GÖTEBORGS FYRVERKERI

Změny vyhrazeny

SOBOTA

IGNIS BRUNENSIS 2022 - WWW.IGNISBRUNENSIS.CZ
www.idsjmk.cz

24
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Speciální spoje
na Tišnovsko

Vážení cestující,
na lince 302 jsou v souvislosti s konáním ohňostrojů řazeny posilové spoje dle mimořádného jízdního řádu a
bude platit následující organizace dopravy:
- odjezdy autobusů z Kuřimi, žel.st. do Brna, Bystrce: od 19:23 v intervalu 30 minut do 21:23, 21:48 a 22:13
hod.; v nepracovních dnech jsou navíc spoje v 18:23 a v 19:53 hod. z Kuřimi, žel.st. zajištěny 2 autobusy;
- 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;
- poslední pravidelný spoj linky 302 z Kuřimi do Brna bude ukončen již v zastávce Brno, Pod Mniší horou - spoj č.
33 v pracovních dnech, resp. spoj č. 219 v nepracovních dnech;
- poslední pravidelný spoj linky 302 z Brna do Kuřimi bude výchozí až ze zastávky Brno, Pod Mniší horou - spoj č.
34 v pracovních dnech, resp. spoj č. 220 v nepracovních dnech;
- odjezdy autobusů z Brna, Pod Mniší horou do Kuřimi, žel.st.: 23:04, 23:09, 23:24 a 23:39 hod.;
- spoj linky 302 s odjezdem ve 23:24 hod. z Brna pokračuje z Kuřimi přes Moravské Knínice, Chudčice,
Sentice a Hradčany až do Tišnova;
- spoj linky 302 s odjezdem ve 23:39 hod. z Brna pokračuje z Kuřimi přes Čebín, Malhostovice a Drásov
až do Tišnova;
- noční spoje s odjezdem z Brna, U Luhu do Kuřimi v 0:30 a ve 2:30 hodin pojedou pouze v noci ze soboty na
neděli 25. 6./26. 6. a 2. 7./3. 7. 2022;
- jsou zrušeny večerní garantované návaznosti linky 302 na tramvajovou linku 10 a autobusovou linku 50 v
zastávce Zoologická zahrada;
- při posledních odjezdech z Bystrce (kolem 23. hodiny) může být zjednosměrněna komunikace mezi Kníničkami
a Rozdrojovicemi; v tomto případě pojede linka 302 operativním odklonem a obslouží zastávky v Rozdrojovicích
v opačném pořadí u označníků v protisměru;
Na lince 303 jsou nad rámec běžného jízdního řádu rovněž zajištěny posilové spoje takto:
- odjezdy autobusů z Veverské Bítýšky, nám. do Brna, Bystrce, Zoo (v návaznosti na spoje linky 153 a linky 312 od
Braníškova): 19:21 (přes Mečkov), 20:21 (přes Mečkov), 21:15 (přes Hvozdec) a 22:11 hod. (přes Mečkov);
- odjezd autobusu z Brna, Bystrce, Zoo přes Hvozdec do Veverské Bítýšky, nám.: 23:23 hod. (navazuje linka
312 do Braníškova); před tímto spojem bude zařazen posilový autobus z Rakovecké přes Hvozdec do Veverské
Bítýšky, nám. s odjezdem ve 23:11 hod.
- Pravidelný spoj č. 222 linky 312 s odjezdem ve 23:48 hod. z Veverské Bítýšky do Lažánek bude v nepracovní
dny 25. 6., 2. 7. a 6. 7. 2022 prodloužen až do Braníškova (v návaznosti na linku 303).

www.idsjmk.cz
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Změny vyhrazeny

Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

4

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

roj 2. 7. 2022
st
o
ň
h
o
í
tn
o
b
jen so

po sobotních ohňostrojích

Tiskové chyby vyhrazeny

Odjezdy do regionu
Vážení cestující,

do regionu můžete po sobotních ohňostrojích využít noční regionální linky IDS JMK. 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.
!POZOR na výluku Brno - Blansko - Svitavy!
Do Bílovic n/S využijte linku N94, do Adamova linku xS2D, do Blanska xS2B, do Boskovic xS2B.

Přehled nočního spojení do hlavních směrů Jihomoravského kraje z Brna
Vlak

Směr

XS2B

Blansko/Boskovice

00:05

Brno - Blansko - Dolní Lhota - Rájec-Jestřebí - Doubravice - Skalice nad Svitavou

XS2D*

Adamov

00:00

Brno - Adamov (přímý spoj, nejede přes Bílovice n/S)

S2

Křenovice

00:05

Brno - Chrlice - Sokolnice-Telnice - Křenovice

S3

Tišnov

00:05

Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim - Tišnov

S3/S9

Břeclav/Hodonín

00:05

Brno - Hrušovany u Brna - Břeclav - Hodonín

S4

Rapotice

00:05

Brno - Střelice - Zastávka u Brna - Rapotice

Ivančice

00:05

Brno - Střelice

S6

Nesovice

00:05

Brno - Slavkov u Brna - Nesovice

Další spojení

Směr

Odjezd

Odjezd

Trasa

108

Znojmo

Hlavní nádraží (nást. 9)

01:00

Brno - Pohořelice - Znojmo

201 Křtiny

Hlavní nádraží (nást. 4)

00:00

00:10

Brno - Ochoz u Brna - Křtiny

Kuřim
Pozvánka
Kuřim
do Brna

Hlavní nádraží (nást. 1)

02:00

02:30

Brno - Kníničky Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim

Hlavní nádraží (nást. 2)

01:00, 03:00

Brno - Česká - Kuřim

Popůvky

Hlavní nádraží (nást. 3)

00:00, 03:00

Brno - Ostopovice - Popůvky

Zastávka u Brna

Hlavní nádraží (nást. 9)

02:00

Brno - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna

Nebovidy

Hlavní nádraží (nást. 3)

00:00 00:06, 02:00 02:06 Brno - Brno, Ořechovská Moravany - Nebovidy

602/730

Vyškov

Hlavní nádraží (nást. 9)

01:00

Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov

701

Hostěnice

Hlavní nádraží (nást. 9)

00:00

Brno - Velatice - Mokrá-Horákov - Hostěnice

702

Viničné Šumice

Hlavní nádraží (nást. 9)

00:00

Brno - Pozořice - Viničné Šumice

S4

no
spo vé
jení

S41

N97/N99
N89

302

N91
N91

403

405
N96
no
spo vé
jení

501

Odjezd

Trasa

S41 - Ivančice

Změny vyhrazeny

IGNIS BRUNENSIS 2022 - WWW.IGNISBRUNENSIS.CZ
www.idsjmk.cz
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LETNÍ VLAKOVÉ
VÝLUKY S41, S52, S91

Prázdninové vlakové výluky

VÝLUKA NA LINCE S52

VÝLUKA NA LINCE S41

2. 7. - 15. 8. 2022

1. 7. - 13. 8. 2022

S52

S41
Od 1. 7. 2022 od 7:00 hodin do 13. 8. 2022 do 16:00 hodin
bude probíhat letní vlaková výluka na lince S41. Vlaky linky
S41 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního
řádu linky xS41. Vlaky z/do Brna pojedou přímo do/z Ivančic, kde
je umožněn přestup cestujících na/z náhradní autobusové dopravy.

Od 2. 7. 2022 od 7:00 hodin nepřetržitě do 15. 8. 2022 do
13:40 hodin všechny vlaky linky S52 budou v úseku Zaječí –
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle
výlukového jízdního řádu linky xS52.

Autobusy pojedou po několika odlišných trasách:
trasa A – vede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov, nám. (mimo
žel. stanici), Rakšice do Bohutic – Miroslavi – Hrušovan n.Jev.-Šanova a zpět.
trasa B – vede ze železniční stanice Ivančice do Moravského
Krumlova na zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, u parku. Odtud
rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK poliklinika, Břízová,
Jatky, Václavská, stezka, Moravský Krumlov žel.st. a zpět.
trasa K – (jen u vybraných spojů) vede z Moravského Krumlova,
žel. st. přímo do Brna přes autobusovou zastávku IDS JMK Brno,
Heršpická k žel. stanici Brno hl.n. (stanoviště Uhelná) a zpět.

Upozornění:
Autobusy náhradní dopravy obslouží Velké Pavlovice a Velké
Pavlovice zast. v obráceném pořadí.

Přestupy:
Přestup mezi NAD a autobusy 440, 441, 442, 443 a 445 ve směru z Brna
je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.
Přestup mezi NAD a autobusy linky 164 ve směru z Brna je u vybraných
spojů zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice , rest.“
Přeprava jízdních kol:
Je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl.n.(trasa K) – na zastávce NAD na ulici Uhelná
Brno-Horní Heršpice (trasa K) - na zast. autobusů IDS JMK „Heršpická“
Ivančice (trasa A a B) - na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, žel. st.“
Moravský Krumlov (trasa A a B) - na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, u parku“
Moravský Krumlov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, náměstí“ - na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, Kavalírka“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Durdice“ - na
zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“
Moravský Krumlov (trasa B) - na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, poliklinika“ - na zastávce autobusů IDS JMK
„Moravský Krumlov, Břízová“ - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský
Krumlov, jatky“ - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov,
Václavská“ - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Stezka“
- na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov (trasa K) - na zast. aut. IDS JMK „Moravský
Krumlov, žel. st.“
Rakšice (trasa A) - u nádražní na zast. aut. IDS JMK „Moravský
Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozc.4.0“
Dolenice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov (trasa A) - v obci, na zastávce „Hrušovany n. J.,
lékárna“ (od Brna jen výstup, do Brna jen nástup) a před staniční budovou
na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“
www.idsjmk.cz
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Přeprava jízdních kol:
Je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem.

Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční
zastávce Bořetice.
Přestup mezi náhradními autobusy a autobusy linek 551 budou
probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Zaječí - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“
Velké Pavlovice - v obci, u křížení ulic Za Dvorem, Tovární a Nádražní
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK
„Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Kobylí na Moravě - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Kobylí“
Brumovice - na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel. st.“
Čejč - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, náměstí“ (směr
Hodonín stanoviště linky 109, směr Zaječí stanoviště linky 662)
Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
Mutěnice – v obci u křížení ulic Vinařská a Ke Trojici
Hodonín - u nádražní budovy na zast. autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S91
1. 7. - 12. 8. 2022
S91
Od 1. 7. 2022 od 7:00 hodin nepřetržitě do 12. 8. 2022 do 7:00 hodin
budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny
autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS91. Výluka
bude poté pokračovat společně s dalšími etapami až do 31. 8. 2022.
Přeprava jízdních kol:
Je u vybraných spojů zajištěna nákladním automobilem.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS
JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec,
Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK
„Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - směr Strážnice: na silnici I/55 pod staniční
budovou -směr Hodonín: - na silnici III/4264 za žel. přejezdem
Strážnice – u nádražní budovy
www.fb.com/idsjmk.cz
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Prázdninové vlakové výluky

VÝLUKA TRAMVAJÍ V ULICI RENNESKÉ
1. 7. - 31. 8. 2022

VÝLUKA TRAMVAJÍ V ULICI KŘÍŽOVÉ
1. 7. - 29. 7. 2022

7, 8, N90

1, 5, 6, 8

V souvislosti s realizací protipovodňových opatření bude od
pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 přerušen
provoz tramvají v ulici Renneské.

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě nebude od pátku 1.
července 2022 do pátku 29. července 2022 možná jízda tramvají
mezi Mendlovým náměstím a křižovatkou Křížová × Václavská.

Tramvajová linka 7 bude v provozu pouze v úseku Hlavní
nádraží – Křídlovická. Provoz bude organizován kyvadlově po
koleji pro směr z centra. Zastávka Hlavní nádraží bude umístěna v
ulici Nádražní před budovou pošty. Zastávky Nové sady, Soukenická
a Křídlovická budou obsluhovány v obou směrech na koleji směr
Starý Lískovec.

Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice
– Nové sady – (Nové sady - smyčka). V úseku Hlavní nádraží –
Mendlovo náměstí je možné náhradou použít pravidelnou linku 2
a odkloněné linky 6 a 8. Zastávka Mendlovo náměstí bude pro tyto
linky zřízena v ulici Václavské u křižovatky s ulicí Křížovou. V úseku
Mendlovo náměstí – Pisárky je možné použít odkloněnou linku 5.

Tramvajová linka 8 pojede v úseku Hlavní nádraží – Krematorium
odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou. Vynechá tak
zastávky Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská. Zastávka
Nové sady bude obsluhována na 1./2. koleji. Na odklonové trase
obslouží linka 8 zastávky Hybešova, Václavská, Mendlovo náměstí
(dočasná zastávka v souvislosti s výlukou tramvají v ulici Křížové),
Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.

Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova
čtvrť – Mendlovo náměstí a dále pojede odklonem po trase
linky 1 do Pisárek. V úseku Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov
je možné náhradou použít pravidelnou linku 2, která navíc zastaví
na zastávce Mendlovo náměstí v ulici Václavské u křižovatky s ulicí
Křížovou.

Noční autobusová linka N90 pojede již od noci ze čtvrtka 30.
června na pátek 1. července 2022 v úseku Hlavní nádraží – Celní
odklonem po trase a zastávkách linky N91. Neobslouží tak
zastávky Soukenická, Křídlovická a Vojtova.
Změny zastávek:
Soukenická, Křídlovická – linka 7 zastavuje v obou směrech na
koleji z centra, bez obsluhy linkami 8 a N90
Vojtova – zcela bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku
Křídlovická
Vsetínská – zcela bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku Celní

VÝLUKA TRAMVAJÍ MASARYKOVA ULICE
1. 7. - 31. 8. 2022

Tramvajová linka 6 pojede v úseku Moravské náměstí – Poříčí
odklonem ulicemi Rooseveltovou, Nádražní a Hybešovou.
Vynechá tak zastávky Česká, Šilingrovo náměstí a Nemocnice u
svaté Anny. Na odklonové trase obslouží zastávky Malinovského
náměstí, Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova a Václavská.
Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Václavské ke
křižovatce s ulicí Křížovou.
Pro přestup mezi linkami 2, 6 a 8 a ostatními linkami na
Mendlově náměstí je nutný pěší přesun mezi přeloženou
zastávkou v ulici Václavské a samotným Mendlovým náměstím,
případně je možné použít autobusové linky 44 a 84 ze zastávky
Poříčí.

VÝLUKA TRAMVAJÍ VE STARÉM LÍSKOVCI
1. 7. - 31. 8. 2022

7, 8, N90
Z důvodu rekonstrukce dlažby a tramvajových kolejí bude od
od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 přerušen
provoz tramvají v ulici Masarykově.
Tramvajová linka 4 pojede v úseku Hlavní nádraží – Komenského
náměstí obousměrným odklonem ulicí Husovou. Vynechá tak
zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká. Na odklonové trase
zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo náměstí.
Tramvajová linka 9 pojede v úseku Hlavní nádraží – Moravské
náměstí obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou. Vynechá
tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká. Na odklonové
trase zastaví na zastávce Malinovského náměstí. Zastávka Hlavní
nádraží bude přeložena k nástupištím 5/6 (zastávky pod hotelem
Grand).

6, 8
Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě bude od pátku
1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 vyloučen provoz
tramvají v úseku Osová – Starý Lískovec, smyčka.
Tramvajové linky 6 a 8 budou ukončeny v zastávce Osová.
Tramvajové zastávky Dunajská a Starý Lískovec, smyčka budou bez
obsluhy.
Náhradní dopravu zajistí pravidelná autobusová linka 69, na
niž budou doplněny posilové spoje v trase Nemocnice Bohunice
– Osová – Čermákova – Kyjevská.

Změny zastávek:
Hlavní nádraží – pro linku 9 přeložena na 5./6. kolej
Zelný trh – zcela bez obsluhy
Náměstí Svobody – obsluhována pouze linkou H4 (pouze v
nepracovních dnech)
Česká – bez obsluhy linkami 4 a 9
www.idsjmk.cz
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VÝLUKA PŘES VELEŠOVICE - POUZE CYKLOSPOJE
1. - 31. 7. 2022

VÍKEND 2. - 3. 7. 2022

602

XS2A, XS2D

Všechny cyklospoje linky 602 (spoje zajišťované autobusem s
cyklopřívěsem - spoje č. 261, 300-360) jedou mezi zastávkami
Velešovice, u mostu a Jiříkovice, motorest Rohlenka po I/50 a
D1. Na odklonové trase obslouží zastávky Velešovice, ObÚ a
Holubice, nadjezd. Vynechají zastávky Velešovice, za mlýnem,
Velešovice, Kovalovice, Stará pošta a Holubice, kruh. Zastávku
Jiříkovice, motorest Rohlenka obslouží ve směru od Brna v
přeložené poloze na hlavním parkovišti motorestu. Platí o
víkendech od 1. do 31. 7. 2022.
I nadále zůstává v platnosti opatření upravující provoz spoje č. 101
linky 602, a nově současně platí i omezení Holubice, křižovatka!
Změna zastávek:
Velešovice, za mlýnem; Velešovice; Kovalovice, Stará pošta;
Holubice, kruh - bez obsluhy cyklospoji
Velešovice, ObÚ - náhradní zastávka za zastávku Velešovice
Holubice, nadjezd - náhradní zastávka za zastávku Holubice, kruh
Jiříkovice, motorest Rohlenka - ve směru od Brna přeložena na
hlavní parkoviště motorestu

VÝLUKA HOLUBICE
1. 7. - 31. 8. 2022 (VČETNĚ DALŠÍCH ETAP)
602
Od 1. 7. 2022 bude upraven provoz linky 602 přes Holubice.
Spoje 11, 32 a 92 linky 602 jedou v úseku Jiříkovice, motorest
Rohlenka a Holubice, nadjezd po D1. Pro spoj 11 je zastávka
Jiříkovice, motorest Rohlenka přeložena na parkoviště u motorestu.
Zastávka Holubice, kruh je pro tyto spoje bez obsluhy.
Po dobu trvání uzavírky ve Velešovicích (předpoklad do 31. 7. 2022)
jede po této objízdné trase i spoj č. 101 a víkendové cyklospoje č.
261, 300-360! Cyklospoje náhradou za zastávku Holubice, kruh
obsluhují zastávku Holubice, nadjezd.
Změna zastávek:
Jiříkovice, motorest Rohlenka - pro spoj 11 (a do 31. 7. i spoj 101 a
cyklospoje č. 261, 300-360) přeložena na parkoviště motorestu
Holubice, kruh - pro spoje 11, 32, 92 (a do 31. 7. i spoj 101) bez
obsluhy. Cyklospoje č. 261, 300-360 obslouží do 31. 7. náhradou
zastávku Holubice, nadjezd.

3. - 5. 7. 2022
632, 640
Linky 632 a 640 ve směru do Bučovic neobsluhují zastávku
Křižanovice, u přejezdu, náhradou zastaví všemi spoji na
zastávce Křižanovice, žel. st.
Změna zastávek:
Křižanovice, u přejezdu - bez obsluhy
Křižanovice, žel. st. - obsloužena i spoji 632/2+4 a 640/5+10

5 4317 4317

POZOR! Ve dnech 2., 3., 9., 10., 23., 24. 7. ; 13., 14., 20., 21. 8. 2022
jsou všechny spoje linky xS2A ukončeny v zastávce Bílovice nad
Svitavou, náměstí. Linka nebude během těchto víkendů jezdit až
do Adamova. Využijte linku xS2D.

ZAST. BUČOVICE, JATKY - SMĚR BUČOVICE BEZ OBSLUHY
30. 6. - 2. 7. 2022
602, 632, 640
Po dobu uzavírky jízdního pruhu je zastávka Bučovice, jatky ve
směru do Bučovic bez obsluhy. Platí od 30. 6. do 2. 7. 2022.

VÝLUKA VE SLAVKOVĚ - BUČOVICKÁ DALŠÍ ETAPA
1. 7. - 31. 10. 2022
602, 632, 640
Od 1. 7. pokračuje výluka ve Slavkově u Brna na linkách 630 a 632.
Linka 630 ve směru od Hodějic jede v tomto směru po I/50,
vynechá zastávky Slavkov u Brna, Cutisín a Slavkov u Brna, MEZ.
Ve směru od Němčan jede v tomto směru po I/50, vynechá zastávku
Slavkov u Brna, MEZ. Zastávku Slavkov u Brna, Cutisín obslouží v
přeložené poloze na ulici Bučovické. Vybrané spoje obslouží ve
Slavkově u Brna zastávky v pořadí: žel. st. - aut. st. - poliklinika
Linka 632 jede mezi zastávkami Hodějice, rozc. a Slavkov u Brna,
aut. st. v tomto směru po I/50 s vynecháním zastávek Slavkov u
Brna, Cutisín, Slavkov u Brna, MEZ a Slavkov u Brna, poliklinika. Ve
směru do Bučovic jedou spoje bez omezení.
Změna zastávek:
Slavkov u Brna, poliklinika - ve směru do Slavkova bez obsluhy
linkou 632, linka 630 zastávku obsluhuje jen vybranými spoji.
Slavkov u Brna, MEZ - ve směru do Slavkova bez obsluhy linkami 630 a 632
Slavkov u Brna, Cutisín - ve směru do Slavkova bez obsluhy linkou
632, linka 630 zastávku obsluhuje v přeložené poloze na ulici
Bučovické spoji přijíždějícími od Němčan.

ZASTÁVKA ZASTÁVKA, HOTEL BEZ OBSLUHY
1.- 28. 7. 2022
420, 424

OMEZENÍ KŘIŽANOVICE

www.idsjmk.cz

OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA

info@kordis-jmk.cz

Od 1. do 28. 7. bude autobusová zastávka Zastávka, hotel bez
obsluhy pro linky 420 a 424.
Změna zastávek:
Zastávka, hotel je bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY ROUSÍNOV, ŠKOLA
1. 7. - 15. 8. 2022
731
Zastávka Rousínov, škola je ve směru do Rousínova přeložena o cca
70 metrů zpět od 1. 7. do 15. 8. 2022.
www.fb.com/idsjmk.cz
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VLAKOVÁ VÝLUKA VESELÍ NAD MORAVOU - STARÉ
MĚSTO U UH

ZASTÁVKA KOZÁROV BEZ OBSLUHY
30. 6. - 1. 7. 2022

7. A 8. 7. 2022

257
Spoje linky 257 nezajíždějí do obce Kozárov. Zastaví na zastávce
Rašov, rozc. 1.0 na křižovatce do obce ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2022.
Vzdálenost k zastávce Rašov, rozc. 1.0 je přibližně 700 metrů.
Změna zastávek:
Zastávka Kozárov zrušena bez náhrady.

ZASTÁVKA BUČOVICE, MAREFY, ROZC. LETONICE BEZ
OBSLUHY
3.- 5. 7. + 9. - 11. 7. 2022
632
Zastávka Bučovice, Marefy, rozc. Letonice bude bez obsluhy od 3.
do 5. 7. a od 9. do 11. 7. 2022.
Změna zastávek:
Bučovice, Marefy, rozc. Letonice - bez obsluhy

ZASTÁVKA BUČOVICE, MAREFY, NÁVES BEZ OBSLUHY
30. 6. - 2. 7. 2022
640
Linka 640 v obou směrech vynechává zastávku Bučovice, Marefy,
náves. Obsluhuje pouze zastávku Bučovice, Marefy, žel. st. Platí
od 30. 6 do 2. 7. 2022.
Změna zastávek:
Bučovice, Marefy, náves - bez obsluhy

OPRAVA MOSTU MEZI SKOČOVOU LHOTOU A
VELKÝMI OPATOVICEMI
OD 1. 7. 2022
271, 272, 291
Z důvodu uzavírky mostu mezi Velkými Opatovicemi a Skočovou
Lhotou jeoou všechny spoje linky 271 do/z Velkých Opatovic
přes Velkou Roudku, Skočovu Lhotu obsluhují závlekem od
Malé Roudky. Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není linkou
271 obsluhována.
Na linkách 272 a 291 dochází k časovým posunům spojů z
oběhových důvodů.
Změna zastávek:
Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není obsluhována linkou 271
bez náhrady.

R56, S6
Ve dnech 7. a 8. 7. 2022 v době vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin
budou vlaky linek S6 a R56 nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu
linek xR56, xS6. Autobusy pojedou po několika odlišných trasách.
směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
Trasa A – navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 ve Veselí n.M.
Trasa B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v
nácestných stanicích a St.Městě u U.H.
Trasa K - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v
Kunovicích
Ostatní spoje zajišťuje z Veselí n.M. NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.
směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
Trasa A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici
Veselí n.M.
Trasa B - navazuje na přijíždějící spoje ve St. Městě u U.H. a přijíždí
do Veselí n.M. opožděna.
Trasa K - navazuje na přijíždějící spoje v Kunovicích a přijíždí do
Veselí n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů linky xR56
trasa A nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si
cestující zajišťuje sám).
Umístění zastávek náhradní dopravy v úseku Veselí n. Mor. – St.
Město u Uh. Hradiště:
• Veselí nad Moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů
IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (stanoviště 6)
• Veselí nad Moravou-Milokošť – na zastávce autobusů IDS JMK
„Veselí nad Moravou, Milokošť“
• Uherský Ostroh – před staniční budovou
• Ostrožská Nová Ves – před staniční budovou
• Ostr. Nová Ves lázně - na zastávce autobusů „Ostrožská Nová Ves,
Novoveské lázně“
• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice
škola“
• Kunovice - před staniční budovou
• Uherské Hradiště – před staniční budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce
autobusů „Staré Město, žel.st.“

ODŘEKNUTÍ VLAKU S3/4928 Z ŽIDLOCHOVIC
1. 7. - 2. 9. 2022
S3
Od 1. 7. 2022 od nepřetržitě do 2. 9. 2022 do 23:59 hodin nejede
v pracovní dny vlak linky S3/4928 ze Židlochovic. Ostatní vlaky
jedou dle běžného JŘ.
www.idsjmk.cz
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚ
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Aktuální změny

ZASTÁVKY TIŠNOV, SÍDLIŠTĚ KLUCANINA A TIŠNOV,
RYBNÍČEK PRO VYBRANÉ LINKY MIMO PROVOZ
(OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU)
2. - 6. 7. 2022
153, 302, 314, 330, 331
Linky 153, 314, 330, 331 a posilový spoj č. 348 linky 302 (odvoz z
ohňostrojů Ignis Brunensis) jsou mezi zastávkami Hradčany, žel.
st. a Tišnov, Nádražní vedeny obousměrným odklonem po silnici
II/385 až ke kruhovému objezdu v Tišnově u čerpací stanice a ul.
Červený Mlýn, čímž vynechají zastávky Tišnov, sídliště Klucanina a
Tišnov, Rybníček. Na odklonové trase neobsluhují žádnou nácestnou
zastávku.
Linka 311 jede bez omezení a zastávky obsluhuje!
Změna zastávek:
Tišnov, sídliště Klucanina (oba směry): bez obsluhy linkami 153,
314, 330, 331 a posilovým spojem č. 348 linky 302;
Tišnov, Rybníček (oba směry): bez obsluhy linkami 153, 314, 330,
331 a posilovým spojem č. 348 linky 302.

LETECKÝ DEN BŘECLAV - OMEZENÍ NA LINCE 574
2. - 3. 7. 2022
574
V rámci konání Leteckého dne na letišti v Ladné budou v
sobotu i v neděli spoje 241 (odjezd z Břeclavi v 12:30 hodin)
a 242 (odjezd z Ladné v 12:50 hodin) linky 574 vedeny mimo
zastávku „Ladná, Mlýnská“ v blízkosti letiště. Jako náhradu lze
použít zastávku „Ladná, žel. st.“.
Změna zastávek:
Zastávka „Ladná, Mlýnská“ bude spoji 241+242 linky 574 bez
obsluhy a to v sobotu i v neděli.

ZAST. BUČOVICE, JATKY - SMĚR BUČOVICE BEZ OBSLUHY
9. - 11. 7. 2022
602, 632, 640
Po dobu uzavírky jízdního pruhu je zastávka Bučovice, jatky ve
směru do Bučovic bez obsluhy. Platí od 30. 6. do 2. 7. 2022.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

OMEZENÍ LINEK KOLEM KRÁLOVA POLE, NÁDRAŽÍ
1. 7. - 31. 8. 2022
43, 53, E56, 72, 84
Z důvodu rekonstrukce a rozšíření připojovacího pruhu bude
od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 uzavřen
nájezd z ulice Kosmovy do ulice Sportovní.
Autobusové linky 53, E56, 72 a 84 ve směru na Lesnou, resp.
do Pisárek, pojedou odklonem ulicí Božetěchovou a přes
Mojmírovo náměstí. Zastávka Královo Pole, nádraží bude pro
uvedené linky přeložena na začátek ulice Božetěchovy. Stejnou
zastávku obslouží pro usnadnění přestupů navíc také linka 43.
Linky 53, E56, 72 a 84 obslouží na odklonové trase navíc zastávku
Mojmírovo náměstí.

OMEZENÍ AUTOBUSŮ V ULICI HRADECKÉ
3. - 13 7. 2022
42, 70
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace nebude od neděle
3. července 2022 do ukončení prací (předpoklad do středy 13.
července 2022) možný nájezd autobusů z ulice Novoměstské
na ulici Hradeckou.
Autobusové linky 42 a 70 pojedou ve směru z Řečkovic do
Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Kuřimskou a Palackého
třídou. Zastávka Žitná bude přeložena do ulice Žitné za křižovatku
s ulicí Kořískovou. Na odklonové trase obě linky obslouží zastávky
Hudcova (zastávka tramvají), Tylova (zastávka autobusů) a
Semilasso (zastávka trolejbusů a autobusů v ulici Kosmově).

UZAVÍRKA PISÁRECKÉHO TUNELU
2. - 10. 7. 2022
E56
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od soboty 2.
července 2022 do ukončení prací (předpoklad do neděle 10.
července 2022) pro veškerou dopravu uzavřen Pisárecký tunel
ve směru od dálnice D1 do Pisárek.
Autobusová linka E56 pojede ve směru do Králova Pole odklonem
ulicí Rybnickou. Vynechá tak zastávku Pisárky, náhradou
obslouží zastávku linek 25, 26, 37, 52 a 68 Anthropos. Ve směru
do Bohunic pojede linka E56 po své pravidelné trase.

www.fb.com/idsjmk.cz
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Přímé spo aland
Brno - Aqu
rychle
t
za 45 minu
ně
až 14x dent
tam a zpě
Rychlé přímé spojení Brno - Aqualand Moravia
Přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia /
Autokempem Merkur je v provozu během celého roku. Linka je označena číslem
105 a odjíždí ze Zvonařky. V Brně zastavuje dále na Strážní a u Ústředního hřbitova.
Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.
Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.
Doporučené odjezdy AQUABUSu pro návštěvníky Aqulandu Moravia

SOBOTY + NEDĚLE + SVÁTKY
Brno
Zvonařka

06:55 07:55 08:55 09:25 09:55 11:55 13:55 14:55 15:55

Aqualand
Moravia

08:10 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10

16:55 17:55 18:55 19:55 20:25
21:10

PRACOVNÍ DNY
Brno
Zvonařka

05:55 07:05 07:55 08:55 09:55 11:55 12:55 13:15 14:05

Aqualand
Moravia

09:45 11:15 12:15 13:15 14:15 14:55 15:20 16:10 16:45

14:35 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:55
17:45 18:45 21:10

Během letních prázdnin Aqualand
Moravia připravuje zajímavé akce pro
celou rodinu.
Aqualand Moravia se těší na Vaši
návštěvu.
Více o Aqualandu Moravia na odkazu
http://www.aqualand-moravia.cz.

Jízdní řád obsahuje pouze vybrané doporučené spoje linky AQUABUSu.

24 H

Aqualand Moravia je největší vodní
zábavní centrum na Moravě.
V areálu můžete vyzkoušet 20 vodních
atrakcí, 20 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.

%%sleva

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.

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje Aqualand Moravia.
www.idsjmk.cz
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Sleva se nevztahuje na mimořádné a
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat
s jinými slevami.
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