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Vždy v pondělí 1. a 8. května 2017 (státem uznaný svátek) bude doprava regionu vedena
podle jízdních řádů pro SOBOTY+NEDĚLE. Doporučujeme věnovat pozornost omezením
některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.
V Brně v neděli 30. dubna a 7. května 2017 (neděle předcházející státem uznanému svátku)
pojedou linky 1, 8, 12 a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez podvečerního zkrácení
intervalů). Na ostatních linkách bude doprava vedena podle běžných jízdních řádů pro NEDĚLE.
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aktuality a změny v dopravě

Výluka na lince S2 Brno - letovice (29. 4. - 6. 5. 2017)

Nepřetržitě od 29. 4. 2017 od 7:30 hodin do 6. 5. 2017 do 20:30 hodin budou
vybrané vlaky linky S2 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu.
POZOR: Výlukový jízdní řád se pro jednotlivé dny liší! Autobusy ND odjíždějí z Brna dříve!
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno hl. n. do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících mezi
uvedenými stanicemi. V ŽST Adamov je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice.
Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 24 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka B – přímá linka ze stanice Brno hl. n. do stanice Blansko. V ŽST Blansko je
zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND jedou z ŽST Brno
hl. n. o cca 11 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka C – jede ze stanice Brno hl. n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj
na linku 210). Autobusy jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 11 min. dříve oproti prav. JŘ!
Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl. n. přes Babice
nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno hl. n. V ŽST Blansko je zajištěn
přestup cestujících ze směru Letovice na přímé autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka C – jede ze stanice Bílovice nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj od linky 210).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Linky A, C: Adamov – Babice n. S. – Bílovice n. S. – Brno-Židenice – Brno hl. n.
Adamov – před staniční budovou;
Babice nad Svitavou – na odstavné ploše pod LDN Babice nad Svitavou;
Bílovice nad Svitavou – na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, žel.
zast.“; – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, Žižkova“;
Brno-Židenice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Židenice, nádraží“;
Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová.
Linka B: přímý spoj Brno hl. n. – Blansko a zpět
Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová;
Brno-Židenice – na ulici Drobného, na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Zimní stadion“;
Blansko – před staniční budovou;
Blansko město – na ulici Svitavská na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Svitavská“;
Dolní Lhota – na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Dolní Lhota“;
Rájec-Jestřebí – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rájec-Jestřebí, žel. st.“

Ve dnech 3. a 4. 5. 2017 vždy od 8:30 do 13:15 hodin budou vlaky linky S21 v úseku
Skalice nad Svitavou – Boskovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Sv. – před staniční bud. (zastávka autobusů IDS JMK „Skalice nad Sv., žel. st.“)
Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci).
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Změna zastávek:
Zastávka „Šakvice, horní konec“ bude provozována pouze ve směru Šakvice, ObÚ –
Hustopeče – Šakvice, žel. st. v místě stálé (nevýlukové) polohy.

Brno: Výluka na linkách 6 a 8

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od soboty 29. dubna 2017 od ranních
výjezdů nepřetržitě do pondělí 1. května 2017 17:00 hod. vyloučena tramvajová
doprava do Bohunic a Starého Lískovce.
Návaznosti regionálních linek IDS JMK:
Linka 401 vyčká v zastávce Brno, Dunajská na příjezdy náhradní autobusové linky č.
x8 od centra.
Linka 403 bude mít přesunuty garantované návaznosti ze zastávky Brno, Osová na
zastávku Brno, Čermákova, kde vyčká na příjezdy náhradní autobusové linky č. x8.
Linka 6 bude v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Celní a dále pojede
odklonem do smyčky Ústřední hřbitov. Vynechá tak všechny zastávky v úseku
Krematorium – Starý Lískovec, smyčka.
Linka 8 bude v provozu pouze v úseku Líšeň, Mifkova – Nové sady (zastávky na 1, a 2.
koleji) a dále pojede odklonem do smyčky Nové sady. Vynechá tak všechny zastávky v
úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8.
Linka x6 pojede v trase Hlavní nádraží (3. kolej) - Křídlovická - Vojtova - Celní - Běloruská
- Humenná - Osová - Labská.
Linka x8 pojede v trase Hlavní nádraží (3. kolej) - Křídlovická - Vojtova - Celní - Běloruská
- Humenná - Čermákova - U hřiště - Starý Lískovec, smyčka.
Změny zastávek:
Nové sady – linka 8 obslouží zastávky na 1. a 2. koleji, linky x6 a x8 obslouží při jízdě do
Starého Lískovce zastávky na 1. koleji, při jízdě na Hlavní nádraží na 4. koleji;
Soukenická, Křídlovická, Vojtova, Běloruská, Dunajská – autobus náhradní dopravy
obslouží zastávky autobusu na silnici;
Osová – autobus náhradní dopravy obslouží zastávky autobusu na mostě;
Vsetínská – zcela bez obsluhy, náhradou lze využít zastávku Celní;
Švermova – zcela bez obsluhy, náhradou lze využít zastávku autobusu Humenná.

Dne 1. 5. 2017 od 4:00 do 15:10 hodin dochází z důvodu konání kulturní akce ke
změně zastavování regionálních autobusů na zastávce Klobouky u Brna, náměstí.
Linky 109, 541 a 551 budou mít přemístěnu zastávku Klobouky u Brna, nám. na
ulici Brněnskou před budovu tělocvičny Městské střední odborné školy. Zastávka
bude umístěna na ulici Brněnské pouze v jednom směru (přímo na straně u školy) a
bude společná pro všechny směry výše uvedených linek.

Vážení cestující,
děkujeme Vám, že respektujete Smluvní přepravní podmínky a své pejsky přepravujete s náhubkem
nebo v uzavřené schráně. Pejsek nesmí být na sedadle a nesmí obtěžovat ostatní cestující.

www.idsjmk.cz

Pro Vašeho pejska potřebujete zlevněnou jízdenku. Pokud vlastníte předplatní jízdenku na
brněnské zóny 100+101 na 2 více dní, cestuje pejsek v těchto zónách bezplatně.
Pokud jsou psi přepravováni v bezpečné, zcela uzavřené a dole nepropustné schránce do
rozměrů 20 x 30 x 50 cm, přepravují se bezplatně.
www.idsjmk.cz/psi
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Výluka 543

Od neděle 30. 4. do pondělí 1. 5. 2017 pojede autobusová linka 543 v úseku Šakvice,
žel. st. – Šakvice, horní konec obousměrně odklonem přes obec Starovičky.

Omezení dopravy v Kloboukách u Brna

Výluka na lince S21
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Upozornění na možná zpoždění v Boskovicích

čebínské hody - omezení dopravy

V době od 10:00 do 17:30 hodin dne 1. 5. 2017 může docházet ke krátkodobým
zdržením autobusů linek IDS JMK v centru Boskovic (jedná se zejména o ulice 17.
listopadu, Kpt. Jaroše) z důvodu konání běžeckých závodů.

Od pátku 28. 4. 2017 do pondělí 1. 5. 2017 do 12:00 hodin se v Čebíně konají
tradiční hody.

Děkujeme za pochopení.

Spoj č. 8 linky 321 (odjezd v 6:51 hod. ze Skaličky) bude ukončen v zastávce Čebín,
sídliště, odkud v 7:10 hodin pokračuje jako spoj č. 70 linky 330 do Tišnova.

moravská Nová ves omezení dopravy
V pondělí 1. 5. 2017 od 6:00 do 24:00 hodin se v Moravské Nové vsi koná tradiční
kulturní akce. Linka 572 v uvedené době vynechá závlek k zastávce Moravská Nová
Ves, žel. st. Zastávka Moravská Nová Ves, křižovatka bude přesunuta na ulici Školní.
Změna zastávek:
zastávka Moravská Nová Ves, křižovatka přesunuta na ulici Školní ke křižovatce ulic
Školní x U Jordánky x Vítězství
zastávka Moravská Nová Ves, žel. st. po dobu výluky bez obsluhy.

Linka 321 zcela vynechá zastávku Čebín, náměstí.

Linka 330 zcela vynechá zastávky Čebín, náměstí a Čebín, sídliště.
Spoj č. 70 linky 330 (odjezd v 7:08 hod. z Čebína, náměstí) pojede ze zastávky
Čebín, sídliště do Tišnova, vynechá tak pouze zastávku Čebín, náměstí.
Po vynechání uvedených zastávek vyčkají řidiči v následující zastávce do času
odjezdu dle jízdního řádu.

přesun zastávky v hevlíně
V sobotu 29. 4. 2017 od 09:30 hodin do 18:00 hodin bude zastávky Hevlín, škola
budou přeložena do jedné na silnici II/408 k obecnímu úřadu naproti základní
škole Hevlín. Zastávka bude ve směru na Dyjákovice.

ZAHÁJENÍ
PROVOZU
LODÍ

pondělí 1. května - 10. ročník
Prvomájového přechodu Pálavy
V pondělí 1. května 2017 pořádá Klub českých turistů, odbor Hodonín jubilejní 10.
ročník Prvomájového přechodu Pálavy, jenž se uskuteční tradičně v rámci memoriálu
Toničky Klechové jako vzpomínková akce na tragicky zesnulou kamarádku a členku
hodonínského odboru. Délka trasy z Dolních Věstonic do Mikulova činí pohodových 14 km,
pokud by někdo nechtěl pochodovat až do Mikulova, může túru ukončit v polovině trasy v
Klentnici a svézt se do Mikulova autobusem s odjezdem v 14:08.
Přesun:
rychlíkem od Olomouce (odjezdy Olomouc 7:10, Přerov 7:24, Hulín 7:35,
Otrokovice 7:44, Staré Město 7:54, Moravský Písek 8:02, Hodonín 8:18, Břeclav
8:40, Podivín 8:48 a Zaječí 8:55, příjezd do Šakvic v 8:59) nebo od Brna (odjezd
v 8:36, příjezd do Šakvic v 8:57), v Šakvicích okamžitý přestup na posílený
autobus s odjezdem v 9:04, příjezd do Dolních Věstonic v 9:17
Start:
v 9:20 od autobusové zastávky v Dolních Věstonicích
Trasa:
Z Dolních Věstonic (175 m) vystoupáme po červené TZ nejdříve okolo
vinohradů, později lesem ke zřícenině Dívčího hradu (420 m; 2,4 km). Po
působivých výhledech na vodní dílo Nové Mlýny a Lednicko-valtický areál
budeme pokračovat již méně strmým svahem s pěknými výhledy až pod nejvyšší
vrchol Pavlovských vrchů - Děvín s vysílačem (549 m; 3,5 km), z něj následně
klesneme okolo bizarních skal k rozcestí Soutěska s loveckou chatou a poté do
obce Klentnice (320 m; 6,1 km) s možností občerstvení v některé z restaurací.
Z obce nás bude čekat opět strmější, avšak krátké stoupání ke zřícenině Sirotčího
hrádku (430 m; 6,6 km) a na Stolovou horu (458 m; 7,3 km) v přírodní
rezervaci Tabulová s pěknými výhledy do širého okolí. Z vrcholu sestoupáme
k silnici, po které se přesuneme okolo Kočičí skály (337 m; 9,3 km) k přírodní
rezervaci Turold, po jejímž západním okraji přejdeme okolo stejnojmenné
jeskyně a lomu (295 m; 10,4 km) ke zřícenině Kozího hrádku (278 m; 11,1 km)
a sejdeme na náměstí do Mikulova (245 m; 11,8 km), kde se nám opět naskytne
možnost občerstvení v některém z podniků. Na závěr přejdeme po modré TZ na
mikulovské nádraží ČD (206 m; 13,4 km; nastoupáno 630 metrů).
Mapa:
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=148351
Návrat:
náhradní autobusovou dopravou z Mikulova s odjezdy v 13:58, 15:58 nebo
17:58 do Břeclavi, přestup na vlaky ve směru Přerov nebo Brno, nebo osobním
vlakem s odjezdy v 14:00, 16:00 či 18:00 ve směru na Znojmo
S sebou:
pevnou turistickou obuv, vhodné oblečení, doporučeny turistické hole, svačinu
a nápoj, doklad totožnosti, průkaz pojištěnce; oblast je zanesena v turistické
mapě edice KČT č. 88 Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí, měřítko 1 : 50 000
Na nádhernou túru po krásných přírodních zákoutích a historických zajímavostech
Pavlovských vrchů srdečně všechny turisty zve a případné další informace poskytne Vítězslava
Pánková (mob. 776 165 421, tel. 511 136 191).
WWW
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NA BRNĚNSKÉ
PŘEHRADĚ
V sobotu 29. dubna 2017 bude
zahájen pravidelný sezónní
provoz lodí na hladině brněnské
přehrady.
Informace o slavnostním
zahájení na

http://www.dpmb.cz/cs/novinky/127.
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