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Pálavské vinobraní 2021

2 Ignis Brunensis
Brněnská muzejní noc

3-6Změny a výluky v dopravě 7-8
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KLIMATIZACE
VE VOZIDLECH

Nové autobusy, nové vlaky a vybraná 
vozidla MHD v Brně jsou vybavena 
klimatizací. 
Pokud je klimatizace zapnutá, prosíme 
neotevírejte okna. 
Při otevřených oknech je klimatizace 
neúčinná. 

Děkujeme za pochopení.

Prosíme neotevírejte okna při 
zapnuté klimatizaci

I NADÁLE PLATÍ POVINNOST NOSIT  
VE VOZIDLECH RESPIRÁTOR FFP2/KN95*

Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN95. 
*Předškolní děti nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti do 15 let musí mít aspoň 
jednu chirurgickou roušku. 
   

Sledujte prosím aktuální nařízení Vlády ČR a média

respirátor
FFP2/3

2m 2m2m
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VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽVELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ
O O 5 VSTUPENEK5 VSTUPENEK PRO DVA  PRO DVA NA PÁLAVSKÉ VINOBRANÍNA PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ

Tiskové chyby vyhrazeny
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POUŽÍVÁTE APP POSEIDON?
KUPUJETE JÍZDENKY PŘES 
ESHOP.IDSJMK.CZ?
Vyhrajte třídenní permanentku pro dvě osoby na Pálavské 
vinobraní 2021 v hodnotě 1400 Kč!

Kdo vyhrává:
POSEIDON: Vyhrávají ti tři uživatelé POSEIDONU, kteří si jeho 
prostřednictvím nakoupí v červenci a srpnu dohromady největší 
počet jízdenek.

ESHOP.IDSJMK:CZ: Výhru získávají dva vylosovaní uživatelé 
ESHOP.IDSJMK.CZ, kteří si jeho prostřednictvím koupí v červenci 
nebo srpnu aspoň jednu předplatní nebo jednorázovou jízdenku.

Pravidla soutěže jsou uvedena na www.idsjmk.cz/vls.
Kontaktní email: info@kordis-jmk.cz. 

Na výhru není právní nárok.

5x 
pro 2 osoby

„Kupuj jízdenky, vyhraj vstupenky“

Mobilní aplikace
IDS JMK POSEIDON
                                  

Nemáte POSEIDONA v mobilu?
Načtěte QR kód 
a stahujte ihned
do svého chytrého mobilu
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ZASTÁVKA ZASTÁVKA, DŮM ZDRAVÍ BEZ OBSLUHY
09. - 25. 08. 2021

153, 405, 420, 421, A 424
Linky 153, 405, 420, 421 a 424 vynechají zastávku Zastávka, Dům 
zdraví od 9. do 25. 8. 2021.
Změna zastávek:
Zastávka, Dům zdraví je bez obsluhy.

ZMĚNA NA LINCE 702 V POZOŘICÍCH
09. - 16. 08. 2021

702
Z důvodu konání pouti v Pozořicích bude upraven provoz linky 
702 přes Pozořice od 9. 8. 2021, 10:00 hodin do 16. 8. 2021, 16:00 
hodin.
Linka 702 pojede mezi zastávkami Pozořice, nám. nebo Pozořice, 
Jezera a Pozořice, Velké Lipky obousměrně odklonem ulicí Nad 
Sokolovnou.
Spoj 305 linky 702 obslouží zastávku Pozořice, nám. v prostoru 
náměstí (ul. Na Městečku) a dále bude pokračovat k zastávce 
Pozořice, Velké Lipky ulicemi Holubická a a Malé Lipky.
Změna zastávek:
Pozořice, náměstí směr Viničné Šumice v ul. V Zámku bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY MIKULOV, U PARKU JEN SMĚR 
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

11. - 16. 08. 2021

105, 174, 540, 550, 570, 580, 585
Z důvodu opravy kanalizace bude zastávka „Mikulov, u parku“ 
POUZE VE SMĚRU k železniční stanici přeložena do ulice „Piaristů“ 
v poloze přibližně naproti standardních zastávek všech linek v 
opačném směru od 11. 8. do 18. 8. 2021. Platí pro linky 105, 174, 
540, 550, 570, 580, 585.

VÝLUKA NA LINKÁCH 336 A 350 - OPRAVA MOSTU 
U ÚJEZDU U TIŠNOVA

09. 08 - 30. 11. 2021

336, 350
Od 9. 8. 2021 bude z důvodu opravy mostu v Újezdu u Tišnova 
upraven provoz na linkách 336 a 350 následovně:
Linka 336 - spoje běžně vedené přes zastávku Řikonín, žel.st. budou 
mezi zastávkami Tišnovská Nová Ves, rozc. 2.0 a Žďárec, nám. 
pojedou obousměrným odklonem přes Tišnovskou Novou Ves, čímž 
vynechají zastávky Řikonín, žel.st. a Žďárec, Ostrov. Na odklonové 
trase obsluhují všechny nácestné zastávky. Spoje 8 a 82 vykonají ze 
Žďárce závlek do Řikonína. Spoj 83 bude ukončen v zastávce Žďárec, 
nám., odkud dále pokračuje jako linka 350 do Milešína. Spoj 85 bude 
veden přes Tišnovskou Novou Ves a Žďárec do Řikonína, odkud dále 
pokračuje jako linka 350 do Borovníku.
Linka 350 - spoj 3 bude výchozí ze zastávky Žďárec, nám. Spoj 7 
pojede pouze v období letních prázdnin, v období školního roku 
bude zaveden nový spoj 19 v posunuté časové poloze v návaznosti 
na příjezd linky 336 od Tišnova.
V důsledku výluky dochází také k úpravě časových poloh 
vybraných spojů přípojných neintergovaných linek 730980 a 
840503.

OMEZENÍ DOPRAVY - HRUŠOVANY NAD 
JEVIŠOVKOU

06. - 09. 08. 2021

104, 158, 174, 822
Z důvodu konání akce SUPERMOTO 2021 bude upraven provoz 
linek 104, 158, 174 a 822 přes Hrušovany nad Jevišovkou od 6. do 
9. 8. 2021, 3:30 hodin.
Linka 104: veškeré spoje místo po silnici II/415 v Hrušovanech 
nad Jevišovkou pojedou odklonem po místních komunikacích, 
obousměrně odklonem po objízdné trase: silnice II/415 (ul. 
Litobratřická) – ul. Drnholecká – ul. Kostelní – ul. Zahradní – ul. 
Poštovní, resp. Anenská – silnice II/415 (ul. Nádražní).
Linka 158: pouze spoj 144 pojede odklonem po objízdné trase: ul. 
Kostelní – ul. Zahradní – ul. Poštovní – ul. Nádražní – ul. Mokrá – ul. J. 
Fučíka – ul. 9. května a ul. Znojemská v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Linka 174: veškeré spoje místo po silnici II/415 v Hrušovanech 
nad Jevišovkou pojedou odklonem po místních komunikacích 
obousměrně po objízdné trase: ul. Drnholecká – ul. Boční – ul. 
Kostelní – ul. Zahradní – ul. Poštovní, resp. Anenská – silnice II/415 
(ul. Nádražní).
Linka 822: veškeré spoje místo po silnicích II/414 a II/415 v 
Hrušovanech nad Jevišovkou pojedou odklonem po místních 
komunikacích, obousměrně odklonem po objízdné trase: silnice 
II/414 (ul. Znojemská) – ul. 9. května – ul. J. Fučíka – ul. Mokrá – ul. 
Nádražní (sil. II/415) – ul. Anenská, resp. Poštovní – ul. Zahradní – ul. 
Kostelní – ul. Boční – ul. Drnholecká.
Změna zastávek:
Hrušovany nad Jev., Lidická VÚPP – dočasně přeloženy na objízdnou 
trasu autobusů na ulici Kostelní poblíž domu č.p. 201
Hrušovany nad Jev., lékárna – dočasně přeloženy na silnici II/415 
mezi křižovatky s ulicemi Anenská a Mokrá

PŘESUN ZASTÁVKY MORAVSKÝ ŽIŽKOV, KŘIŽ.
12. - 18. 08. 2021

542, 556
Zastávka „Moravský Žižkov, křiž.“ bude přeložena na hlavní silnici na 
ulici Bílovskou směrem k Obecnímu úřadu do blízkosti křižovatky ulic 
Břeclavská x Prušánecká x Bílovská od 12. do 18. 8. 2021.
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OMEZENÍ OBSLUHY VNOROV - MÍSTNÍ ČÁSTI 
LIDÉŘOVICE

07. 08. 2021 (12-19:30)

910, 911
 V sobotu 7. 8. 2021 od 12:00 do 19:30 hodin linky 910 a 911 pojedou 
mezi zastávkami Strážnice, aut. st. a Vnorovy, ObÚ a v opačném 
směru mezi zastávkami Vnorovy, lidový dům a Strážnice aut. st. 
obousměrně odklonem po silnici I/55 (vynechají tak místní část 
Lidéřovice). Vynechají zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola. 
Náhradou zastaví v zastávce Vnorovy, kopec.
Zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola budou v uvedenou 
dobu bez obsluhy. Bude zřízena náhradní zastávka „Vnorovy, kopec“ 
v blízkosti domů č. p. 187 a 664 na ulici Hlavní.

PŘESUN ZASTÁVKY, VELKÉ BÍLOVICE, KOVÁRNA
08. 08. 2021 (14:00-23:59)

542, 556
Zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 - POUZE 
VE SMĚRU Moravský Žižkov - Břeclav / Hodonín přesunuta na ulici 
Čejkovskou poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov.

ZASTÁVKA DRNOVICE, ŠKOLA BEZ OBSLUHY 
JEDNÍM SPOJEM LINKY 157

09. - 26. 08. 2021

157 SPOJ 106
Linka 157, spoj 106 pojede mezi zastávkami Drnovice, Na Žlebě 
a Drnovice odklonem po hlavní silnici a vynechá zastávku 
Drnovice, škola od 9. do 26. 8. 2021.

OMEZENÍ PŘES VELKÉ PAVLOVICE
10. - 18. 08. 2021

542, 551
Z důvodu konání hodů bude upraven provoz linek IDS JMK 
ve Velkých Pavlovicích od 10. 8. (od 17:30) do 18. 8. (do 14:30) 
následovně:
Všechny zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ budou přemístěny 
na začátek ulice Dlouhé za kruhový objezd z hlavní silnicí (místní 
komunikace směr ZŠ a Gymnázium).
Linka 542 směr Břeclav a linka 551 směr Němčičky - Bořetice 

- Klobouky u Brna pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy od 
okružní křižovatky s hlavní silnicí.
Linka 542 směr Hustopeče a linka 551 směr Zaječí - Milovice - 
Mikulov pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy k okružní 
křižovatce s hlavní silnicí.

PŘESUN ZASTÁVKY DIVÁKY, OBÚ
11. - 18. 08. 2021

522, 612
Z důvodu konání hodů bude zastávka „Diváky, ObÚ“ přeložena 
od 11. do 16. 8. 2021 následovně:
Linka 522 - zastávka pro oba směry přeložena ke křižovatce silnic na 
Šitbořice x Boleradice x Kurdějov pod zámkem.
Linka 612 - zastávka směr Boleradice beze změny, zastávka směr 
Šitbořice přeložena na hlavní silnici II/381 naproti zastávky směr 
Boleradice.

PŘESUN ZASTÁVKY ČEJKOVICE, U KOSTELA
11. - 17. 08. 2021

913
Zastávka „Čejkovice, u kostela“ bude přesunuta z důvodu konání 
kulturní akce v obou směrech následovně:
Ve směru do Hodonína do prostoru cca 30 metrů za cukrárnou.
Ve směru do Čejče do prostoru odstavné plochy mezi domy č. p. 155 
a 156.

PŘESUN ZASTÁVKY MILONICE
14. 8. - 30. 11. 2021

162, 301
Zastávka Milonice bude přesunuta cca 300 metrů ve směru Brno od 14. 
8. do 30. 11. 2021. Platí pro linky 301 a 162.

PŘESUN ZASTÁVKY DOBRÉ POLE
9. 8. - 10. 09. 2021

174
Zastávky Dobré Pole bude přeložena na silnici II/414 poblíž mateřské 
školky Dobré Pole u přechodu pro chodce v centru obce od 9. 8. do 10. 
9. 2021. Platí pro linku 174.PŘESUN ZASTÁVKY BRNĚNEC, CHRASTOVÁ LHOTA

16. 8. - 10. 10. 2021

273
Zastávka Brněnec, Chrastová Lhota ve směru Letovice bude 
přesunuta ke křižovatce na Chrastovou Lhotu (dočasná zpevněná 
plocha) - cca 50 metrů k Letovicím. Platí pro linku 273.

PŘESUN ZASTÁVKY TROUBSKO, VESELKA
16. 8. (07:00) - 16. 09. 2021 (18:00)

51 A SPOJ LINKY 403 (403/204)
Zastávka Troubsko, Veselka bude přesunuta pro linku 51 a spoj 403/204 
ve směru do obce Troubsko o cca 200 metrů vpřed od 16. 8. do 16. 9. 2021.
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Aktuální změny v Brně

VÝLUKA TRAMVAJÍ A AUTOBUSŮ PŘES TOMKOVO 
NÁMĚSTÍ

OD 9. 8. 2021

4, 57
V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu 
bude od zahájení provozu denních linek v pondělí 9. srpna 
2021 do ukončení prací (předpoklad do soboty 11. prosince 
2021) vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na 
Tomkově náměstí.
Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Vozovna 
Husovice. Zastávka Vozovna Husovice pro výstup bude zřízena v ulici 
Husovické, pro nástup v ulici Svitavské. Přestup mezi tramvajemi a 
autobusy náhradní dopravy bude v obou směrech možný v zastávce 
Mostecká.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Mostecká 

– Tomkovo náměstí – Maloměřický most – Babická. Na této trase 
obslouží všechny tramvajové zastávky, a to v jejich standardních 
polohách.
Pro cestování do oblasti Maloměřic a Obřan doporučujeme 
alternativně využívat také linku 75 s přestupem na tramvaje na Staré 
osadě a ve špičkách pracovních dnů rovněž linku 57 s přestupem na 
tramvaje ve Štefánikově čtvrti.

Linka 57
Spoje linky 57 běžně ukončené v zastávce Tomkovo náměstí budou 
zkráceny do zastávky Merhautova, v úseku Merhautova – Tomkovo 
náměstí bude nutné použít linky 25, 26, 44 nebo 84.
Spoje linky 57 běžně vedené až z / do zastávky Obřany, sídliště 
pojedou po své trase, ve směru do Vranova však neobslouží 
zastávku Tomkovo náměstí, ale budou zastavovat na blízké zastávce 
Cacovická společně s linkou x4.
Pro doplnění linky x4 a zlepšení místní obsluhy budou linky 57 a 
75 v obou směrech zastavovat také na zastávce Obřanský most 
na zastávkách linky N94 na mostě.

VÝLUKA NA LINCE 50 - BOHUNICKÁ
7. - 8. 8. 2021

50, E50
V Z důvodu opravy povrchu vozovky bude od 7:00 v sobotu 
7. srpna 2021 nepřetržitě do 15:00 v neděli 8. srpna 2021 pro 
veškerou dopravu neprůjezdná ulice Bohunická v úseku mezi 
křižovatkami s ulicemi Pražákovou a Řehákovou.
Linka 50 pojede v úseku Traťová / Bohunická – Horní Heršpice 
odklonem ulicemi Vídeňskou, Moravanskou, přes Přízřenice a 
Dolní Heršpice. Ve směru na Mariánské náměstí vynechá zastávky 
Bohunická a Košuličova. Ve směru k Zoologické zahradě vynechá 
zastávky Košuličova a Pražákova.
Na odklonové trase v obou směrech obslouží pouze zastávku 
Přízřenice, kde je možný přestup mezi linkami 49 a 50.
Z důvodu nárůstu jízdních dob pojedou autobusy v úseku 
Mariánské náměstí – Horní Heršpice ve směru k Zoologické 
zahradě o 7-8 minut dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu, 
naopak ve směru na Mariánské náměstí budou odjezdy v úseku 
Horní Heršpice – Mariánské náměstí konány o 7-8 minut později.
Po stejné odklonové trase jako linka 50 pojede i sobotní večerní 
spoj linky E50 s odjezdem ve 20:55 ze zastávky Kamechy směr Slatina, 
závod. Tento spoj vynechá zastávku Bohunická a mimořádně zastaví 
v zastávkách Traťová a Přízřenice. Za vyloučeným úsekem spoj 
pojede oproti běžnému jízdnímu řádu se zpožděním.

UKONČENÍ VÝLUKY SEMILASSO
OD 9. 8. 2021

1, 6, ...
Rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy bude 
ukončena v neděli 8. srpna 2021. Od pondělí 9. srpna 2021 (noční 
linky od noci 8./9. srpna 2021) se tedy linky 1, 6, 30, 41, 43, 44, 53, 
71, 84, N90 a N91 vracejí na své pravidelné trasy, provoz náhradní 
linky x1 bude ukončen..

Den otevřených sklepů v Jaroslavicích
Akce začíná v sobotu 7. 8. 2021 ve 12 hodin. Vstupné 
150 Kč, v něm zahrnut katalog, sklenička. Jsou 
posíleny autobusové spoje na lince 820 – jízdní řád na 
www.idsjmk.cz. 
Je zajištěno i bohaté občerstvení. Ukončení akce se 
očekává kolem 19. nebo 20. hodiny. Bude otevřeno 
19 sklepů.
Těší se na Vás Jaroslavičtí vinaři.

http://jaroslavictivinari.cz/2021/04/30/12-rocnik-otevrenych-sklepu-7-8-2021-v-jaroslavicich
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Připravujeme

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA LETOVICE - SVITAVY
23. - 25. 08. 2021

S22
Od 23. do 25. 8. 2021 v době vždy od 8:30 do 16:30 hodin z důvodu 
nedostatečné kapacity trati pojedou vlaky linky S22/4767,4783 
a 4769 v úseku Svitavy - Letovice v pozdější časové poloze dle 
výlukového jízdního řádu. Pro zachování přestupu na navazující 
spoje v Letovicích pojedou za tyto vlaky spoje náhradní autobusové 
dopravy (NAD) jako linka xS22 v dřívější časové poloze dle výlukového 
jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Letovice, žel. st.“
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel. zast.“
• Moravská Chrastová - v městysi na zastávce autobusů „Moravská 
Chrastová, pošta“

• Březová nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
„Březová nad Svitavou, žel. st.“
• Březová nad Svitavou-Dlouhá
- v obci na křižovatce Hradecká na rozcestí k železniční zastávce
- na zastávce autobusů „Březová nad Svitavou-Dlouhá“
• Hradec nad Svitavou - v obci na zastávce autobusů „Hradec nad 
Svitavou, rozc. k žel. zast. 0,3“

• Svitavy-Lány - v obci na zastávce autobusů „Svitavy, Lány škola“
• Svitavy - u nádražní budovy na zastávce autobusů „Svitavy, žel. st.“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA LETOVICE - SVITAVY
16. - 18. 08. 2021

S22
Z důvodu nedostatečné kapacity trati od 16. 8. 2021 do 18. 
8.2021 vždy v době od 8:00 do 16:30 hodin pojedou vlaky linky 
S22/4767,4783 a 4769 v úseku Svitavy - Letovice v pozdější časové 
poloze dle výlukového jízdního řádu. Pro zachování přestupu na 
navazující spoje v Letovicích pojedou za tyto vlaky spoje náhradní 
autobusové dopravy (NAD) jako linka xS22 v dřívější časové poloze 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy uvedny níže - stejné 
jako u výluky od 23. 8.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA V ÚSEKU TIŠNOV - 
NEDVĚDICE (- BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM) 

01. - 30. 09. 2021

S31
Od 1. 9. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 30. 9. 2021 do 15:25 
hodin budou vlaky na lince S31 budou v úseku Tišnov - Nedvědice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka 
xS31 a současně jsou upraveny časové polohy vlaků linky S31 v 
ostatních úsecích podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky S31/1780 a S31/1781 budou nahrazeny NAD v úseku Tišnov 

- Bystřice nad Pernštejnem.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy zajištěna u 
vybraných spojů podle výlukového jízdního řádu.
U vlaků S31/1780 a S31/1781 je přeprava jízdních kol zajištěna 
nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující 
zajišťuje sám).

Železniční zastávka Prudká bude obsloužena vybranými spoji.
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“ a na silnici u vjezdu do Rekreačního střediska 
Prudká
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník 
náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Nedvědice, žel. st.“,
Rožná – před staniční budovou
Bystřice nad Pernštejnem – před staniční budovou



Sobotní večer 7. srpna 2021 bude ve městě Brně i okolí věnován Muzejní noci a také dalším akcím v rámci IGNIS Brunensis - http://
www.ignisbrunensis.cz, proto bude posílen provoz na vybraných linkách a pro návštěvu muzeí budou navíc zavedeny mimořádné 
autobusové linky. Po Brně budou v provozu tradiční linky pro muzejní noc. Přehled spojení do regionu naleznete na následující straně.

Ignis Brunensis – Dronová show na Kraví hoře + Ohňostroj nad Špilberkem
V rámci 24. ročníku IGNIS BRUNENSIS je pro diváky připravena novinka. Bude jí dronová show, 
která se uskuteční v sobotu 7. srpna 2021 na Kraví hoře, a to ve dvou časech 21:30 a 23:00. 
Brno je prvním městem v Česku, které tento typ show pořádá. Tematicky bude show ukazovat k 
60 letům lidstva ve vesmíru, v obou časech je připravené stejné představení. Do vzduchu vzlétne 
100 speciálních dronů, které budou vytvářet různé obrazce na obloze. Vše však záleží na počasí, v 
případě nepříznivých meteorologických podmínek je možný posun představení. Představení bude 
doplněno i o hudební doprovod, který bude vysílat Rádio Krokodýl (103 FM). Kraví hora bude pro 
diváky ozvučena.
Nejlepší výhled budou mít diváci ve spodní části parku Kraví hora, na náměstí Míru a z protilehlého 
svahu Masarykovy čtvrti. Doporučujeme se na místo vydat nejlépe pěšky nebo MHD, parkovací místa nejsou na Kraví hoře k dispozici.
Po skončení první dronové show se mohou diváci přesunout do ozvučeného amfiteátru u koupaliště Kraví hora, odkud bude možné sledo-
vat ve 22:30 ohňostroj IGNIS BRUNENSIS „Pozdravy z Evropy“ nad hradem Špilberk.
Posílení dopravy - Kraví Hora: Ve večerních hodinách bude posilována doprava na tramvajové lince 4 směr Náměstí Míru. Po ukončení show pak 
budou řazeny posilové spoje linky 4 z Náměstí Míru s návazností na posílený provoz vybraných linek z centra města. Poslední odjezd tramvaje linky 
4 ze zastávky Náměstí Míru bude zajištěn v čase 23:41 hod.

Ignis Brunensis – Ohňostroj nad Špilberkem
V průběhu ohňostroje nad Špilberkem (plánovaný začátek ve 22:30 hod.) může krátkodobě docházet ke zdržení linek 5 a 6 v ulici Pekařské. Po ukon-
čení ohňostroje budou cca do 23:00 hod. zajištěny spoje nad rámec běžného jízdního řádu na linkách 1, 5, 6, 25, 26, 37 a 84 z Mendlova náměstí, 
návazně budou posíleny také spoje z centra města.

Brněnská muzejní noc
V 18 hodin otevřou svoje brány všechna muzea v Brně a okolí pro netradiční noční návštěvu. K 
místům vzdálenějším centru města bude zajištěna kyvadlová doprava mimořádnými autobusovými 
linkami B-H s výchozí zastávkou Česká v blízkosti křižovatky Joštova × Moravské náměstí. Linky budou 
v provozu od 18:00 hodin a jejich provoz bude ukončen v rozmezí 23:00 – 0:30 hod. Cestující budou 
na těchto autobusových linkách přepraveni bezplatně.
Linka B: Žlutý kopec (Mahenův památník) – Česká – Jugoslávská (jen směr Bratislavská; zastávka 
linky 82 u Domu zdraví) – Bratislavská (Muzeum romské kultury, Káznice; zastávka zřízena na ulici 
Cejl u křižovatky Cejl × Bratislavská) a zpět
Linka C*: Česká – Památník Mohyla míru a zpět
Linka D: Česká – Úzká (Fait Gallery; zastávka linky E76 u viaduktu) – Komárov (jen směr Rajhrad; 
zastávka linky 64) / Mariánské náměstí (jen směr Česká) – Chrlické náměstí (zastávka linky 64) – Rajhrad (Památník písemnictví na Moravě) a zpět
Linka F: Česká – Mendlovo náměstí (Mendelovo muzeum; zastávky linky 44/84) – VIDA! science centrum (zastávka zřízena u 4. brány areálu BVV) a zpět
Linka G: Česká – Vojenská nemocnice (Industra Art; zastávky tramvají) – Zetor Gallery (zastávka Zetor-smyčka) a zpět
Linka H*: Česká – Předklášteří (Podhorácké muzeum) a zpět

 * Pro nástup do vozidel linek C a H v zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout 
před konáním akce na infopointech Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody (od středy 4. srpna do pátku 6. srpna 2021 vždy od 10 do 18 hod.) a na Moravském náměstí (sobota 7. srpna 2021 od 
16 do 22 hod.). Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Jízdenka – místenka slouží k rezervaci jízdy pro 1 osobu (příp. s jedním 
dítětem do 6 let) na uvedený odjezd spoje z České a nezakládá nárok na místo k sezení. Linky C a H nemohou být operativně posilovány.

Posílení pravidelných linek a noční dopravy
Bude prodloužen provoz linek 1, 4, 8, 9 a 10 cca do 23:55 hod. (poslední odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží) a linek 5, 6, 25, 26, 37 a 84 cca do 23:00 
hod (poslední odjezdy ze zastávky Mendlovo náměstí). Podle aktuální poptávky budou také posilovány exponované směry nočních autobusových 
linek od spojení u Hlavního nádraží.
Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží v čase 0:30 hod. (pouze odjezd, tyto spoje budou mít 
výchozí zastávku Hlavní nádraží). Spoje nočních linek z tohoto mimořádného spojení pojedou na konečné zastávky dle níže uvedeného přehledu.
   • Linka N89 do zastávky U Luhu a do zastávky Letiště Tuřany-terminál
    • Linka N90 do zastávky Kamenný vrch a do zastávky Řečkovice, nádraží
    • Linka N91 do zastávky Ivanovice, Globus a do zastávky Labská
    • Linka N92 do zastávky Černého a do zastávky Halasovo náměstí
    • Linka N93 do zastávky Komín, sídliště a do zastávky Klarisky
    • Linka N94 do zastávky Přízřenice, smyčka a do zastávky Obřany, sídliště
    • Linka N95 do zastávky Chrlice, smyčka (přes Holásky) a do zastávky Kamenný vrch
    • Linka N96 do zastávky Slatina, sídliště a do zastávky Starý Lískovec, smyčka
    • Linka N97 do zastávky Líšeň, hřbitov a do zastávky Jírovcova
    • Linka N98 do zastávky Kamechy a do zastávky Jírova
    • Linka N99 do zastávky Technologický park a do zastávky Jírova
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Odjezdy do regionu
Noční vlaky a autobusy do hlavních směrů Jihomoravského kraje odjíždějí kolem 23. hodiny.  
Doporučujeme spojení vyhledat a ověřit na našem webu www.idsjmk.cz. nebo využít mobilní aplikaci 
IDS JMK POSEIDON.

www.idsjmk.cz

Další spojení Směr Odjezd Trasa

108 (Z) Znojmo 22:35 Brno - Pohořelice - Znojmo

N97>201 (H) Jedovnice 00:00  00:10 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny

301 (K) Olešnice 22:27 Brno - Olešnice

N91 (H) Kuřim 01:00 Brno  - Česká - Kuřim

N91>403 (H) Ostopovice 23:30 Brno - Brno, Osová  Ostopovice

N96>501 (H) Nebovidy 23:00  23:06 Brno - Brno, Ořechovská  Moravany - Nebovidy

602/730 (Z) Vyškov 22:51 Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov

405 Zástávka u/B 22:38 (M)/02:00 (H) Brno - Zastávka u Brna

702 (H) Viničné Šumice 00:00 Brno - Pozořice - Viničné Šumice

Odjezdy: (Z) - ze Zvonařky, (H) - z Hlavního nádraží, (K) - z Králova Pole, nádraží, (M) - z Mendlova nám.
Spojení vyhledávejte nebo si ověřte na www.idsjmk.cz.  Šťastnou cestu s IDS JMK

Vlak Směr Odjezd Trasa 

S2 Letovice
/Boskovice 23:04 Brno - Adamov - Blansko - Skalice n/S (  Bus 250 směr Boskovice) - Letovice 

S2 Křenovice 22:46 Brno - Sokolnice-Telnice - Křenovice 

S3 Tišnov 23:01 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim - Čebín - Tišnov

S3 Hustopeče 23:09 Brno - Modřice - Rajhrad - Hrušovany u Brna - Hustopeče

S3 Židlochovice 22:40 Brno - Modřice - Rajhrad - Hrušovany u Brna - Židlochovice

xS4/S4 Rapotice 22:40 Brno, Uhelná - Zastávka u Brna - Rapotice 

S41 Ivančice 22:54 Brno - Moravské Bránice - Ivančice

S6 Veselí n/M 22:25 Brno - Slavkov u Brna - Nesovice - Veselí nad Moravou

noc 
7./8. 8. 2021

Tiskové chyby vyhrazeny


