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... aktuální informace z veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji a městě Brně ...

2018

VÝLUKY V BRNĚ A JMK
Vážení cestující,
s ohledem na rozsáhlou stavební činnost v městě Brně a
v celém Jihomoravském kraji se prodlužuje celá řada
výluk a nově začínají výluky především v Brně.
Všechny výluky jsou uvedeny na webu www.idsjmk.cz a
v tomto infomalu číslo 13.
Výluky doplňujeme a aktualizujeme o výlukové jízdní řády.
Omlouváme za komplikace při cestování.

PEJSCI RÁDI
CESTUJÍ

KNIŽNÍ JÍZDNÍ
ŘÁD 2018
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- podletramvaje,
běžných
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4. a 7. 5. 2018stanicích.
(pracovní den mezi
a železničních
víkendem a státním svátkem) podle běžných
pracovníchVám,
jízdních řádů.
Děkujeme
- v úterý 1. 5. a 8. 5. 2018 (státní svátky) podle
že dodržujete přísný zákaz kouření.
jízdních řádů pro soboty + neděle.
Provoz městské dopravy v Brně:
- v neděli 29. 4. a 6. 5. 2018 pojedou linky 1,
8, 12 a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY, na
všech ostatních linkách budou platit běžné
jízdní řády pro SOBOTY + NEDĚLE.
- v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 (pracovní den
mezi víkendem a státním svátkem) na linkách
1 až 84 platí jízdní řády pro PRACOVNÍ DNY PRÁZDNINY a rovněž nebudou v provozu
zvláštní autobusové školní spoje a školní linky.
- v úterý 1. a 8. května 2018 (státní svátky)
bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle
jízdních řádů pro NEDĚLE.

Vašeho pejska přepravujte prosím s
nasazeným náhubkem nebo v uzavřené
schráně s nepropustným dnem.

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno
Moravské zemské muzeum.
Ve spolupráci s Moravským zemským
muzeem držitelé platné měsíční, čtvrtletní
či roční předplatní jízdenky IDS JMK získají
slevu 20 % z plného vstupného. Slevu lze
uplatnit ve všech objektech Moravského
zemského muzea:

V IDS JMK se za pejska platí zlevněné jízdné
nebo můžete zakoupit celodenní jízdenku za
70 Kč.
V zónách 100+101 s předplatní jízdenkou pro
tyto zóny zdarma.
Více o přepravě zvířat na webovém odkazu
http://www.idsjmk.cz/psi.aspx.

www.idsjmk.cz
WWW

www.idsjmk.cz

Více o programu na odkazu
www.idsjmk.cz/slevy.

http://www.idsjmk.cz/psi.aspx
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„cestuji
s náhubkem“

• Dietrichsteinský palác
• Biskupský dvůr
• Palác šlechtičen
• Pavilon Anthropos
• Památník Leoše Janáčka
• Památník Bible kralické
• Starý zámek v Jevišovicích
• Zámek Budišov

info@kordis-jmk.cz

www.mzm.cz
www.fb.com/idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

VÝLUKA NA LINKÁCH S2 A R19
BRNO - ADAMOV - BLANSKO
28. 4. - 3. 5. 2018

S2, R19

REGION

Od 28. 4. 2018 od 8:30 nepřetržitě do 3. 5. 2018 do 17:30 hodin bude probíhat velká výluka na
vlakových linkách S2 a R19 mezi Brnem, Adamovem a Blanskem.
Doporučení pro obyvatele ADAMOVA - pro cestu do Brna/z Brna využijte spěšné vlaky, které jedou
přímo na Hlavní nádraží.
POZOR: autobusy náhradní dopravy odjíždějí z Uhelné (z parkoviště u OD TESCO). Další zastávky
náhradní dopravy jsou na webu www.idsjmk.cz.
Vlaková linka S2 - vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Vlaková linka R19 - rychlíky linky R19 jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 10 minut dříve oproti pravidelnému
jízdnímu řádu!
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno – Blansko – Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno hl. n. do stanice Adamov přes Brno-Židenice, Bílovice nad Svit. a Babice
nad Svit. a slouží pro rozvoz cestujících mezi uvedenými stanicemi. V ŽST Adamov je zajištěn přestup
cestujících na vlak ve směru Letovice.
Autobusy náhradní dopravy 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 ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 11 min. dříve oproti pravidelnému 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 do stanice Brno hl. n. (přípoj od linky 210).
Od úterý 1. 5. 2018 do úterý 31. 7. 2018 pokračuje výluka mezi Vyškovem a Tučapy další etapou.

VÝLUKY VYŠKOV - TUČAPY
OD 1. 5. 2018

107, 621, 631 + DALŠÍ LINKY

Linky 107, 621 a 631 pojedou dle výlukového JŘ ve směru z Vyškova do Rousínova odklonem přes
Vyškov, nemocnice a dále Drnovice – Luleč – Nemojany – Tučapy bez zastavení. Na odklonové trase
obslouží pouze zastávku Vyškov, nemocnice. Ve směru z Rousínova do Vyškova jedou všechny spoje po
standartní nevýlukové trase, jen na silnici II/430 jedou přes úseky řízené SSZ. Všechny spoje linky 621
a vybrané spoje linky 631 opět obsluhují zastávku Vyškov, nemocnice.
Linka 751 pojede dle výlukového JŘ, ve směru do Vyškova jede ve Vyškově odklonem ulicí Brněnskou,
Purkyňovou, vynechá zastávku nemocnice a náhradou obslouží zastávku Nouzka. Speciálně ranní
spoje 6, 62, 64, 192 jedou mezi zastávkami Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice a Luleč, rozc. závlekem
přes zastávku Luleč, ObÚ. Zastávka Luleč, ObÚ bude obsloužena ve směru do Vyškova. Otáčení v Lulči
je zajištěno velkou smyčkou přes konec obce a místní silnicí 37926.
Linky 157, 167 a 730 se vracejí do nevýlukové trasy.
Platí nově výlukový jízdní řád na linkách 107, 621 a 631. Výlukové jízdní řády linek 167, 620, 750,
751, 755, 756 platí již od 1. 3. 2018). Změny zastávek uvedeny na webu www.idsjmk.cz.

DALŠÍ ETAPY VÝLUK NA
TIŠNOVSKU
OD 1. 5. 2018

Od 1. května se pokračují výluky na Tišnovsku dalšími etapami:
- výluka mezi Tišnovem a Drásovem
- výluka mezi Tišnovem a Deblínem
- výluka Tišnov, Brněnská

LINKY NA TIŠNOVSKU

U těchto výluk platí nové výlukové jízdní řády - dochází obvykle pouze k drobným změnám jízdních
řádů. Výlukové jízdní řády naleznete na www.idsjmk.cz v sekci jízdní řády nebo přímo u výluky.
Od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018 bude na Znojemsku probíhat výluka Těšetice.

VÝLUKA TĚŠETICE

Linka 432 pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Suchohrdly, Purkrábka a Vítonice po
objízdné trase: silnice II/413 – Těšetice, Bantická – silnice III/41316 – Bantice – silnice III/41317 –
silnice III/41313 – Prosiměřice, hostinec – silnice II/413. Nebude na své objízdné trase obsluhovat
zastávky Bantice a Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7. Nebude obsluhovat zastávky Těšetice, na hlavní a
Prosiměřice, u bufetu (tuto zastávku bude obsluhovat jen spojem 121).

OD 1. 5. 2018

432 A 810

Linka 810 jede během výluky po své pravidelné trase.
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Neobsluhované zastávky:
• Těšetice, na hlavní - zcela bez obsluhy
• Prosiměřice, u bufetu - bez obsluhy linkou 432 (obsluhována spojem 432/121)
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

VÝLUKA BRNĚNSKÁ, DOBŠICE
OD 1. 5. 2018

REGION

Od 1. 5. 2018 do 30. 11. 2018 bude další etapou pokračovat výluka ulice Brněnská, Dobšice.
Linka 803 od zastávky Dobšice, sídliště bude odkloněna do zastávky Dobšice, MŠ ulicemi Za Školkou a
V Zahradách. Zastávky Dobšice, rest. a Dobšice, pož. zbrojnice budou bez obsluhy.
Spoje ukončené v zastávce Albert Brněnská budou ve dnech od 1. 5. 2018 do 20. 5. 2018 od zastávky
Vídeňská, u školy odkloněny v obou směrech po ulicích Družstevní a Dobšická do zastávky Dobšice,
MŠ. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky jako ostatní spoje linky 803.

803, 821 A 822

Linka 821 pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Znojmo, aut. nádr. a Dyje, cihelna po
objízdné trase ul. Dr. Milady Horákové, ul. 28. října, silnice II/412 (ul. Suchohrdelská) na silnici I/53.
Vynechá tak zastávky Znojmo, Vídeňská u školy, Znojmo, Brněnská sídl., Znojmo, nám. Republiky a
Dobšice, rest.
Linka 822 pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Znojmo, aut. nádr. a Práče, škola po
objízdné trase ul. Dr. Milady Horákové, ul. 28. října, silnice II/412 (ul. Suchohrdelská) na silnici I/53.
Vynechá tak zastávky Znojmo, Vídeňská u školy, Znojmo, Brněnská sídl. a Dobšice, rest.
Změny zastávek na www.idsjmk.cz.
Od soboty 28. 4. do pátku 31. 8. 2018 bude probíhat výluka na linkách 277 a 291 v Horním Štěpánově.
Linka 277 - spoje vedené z/do zastávky Horní Štěpánov, Nové Sady jsou ukončeny/začínající v zastávce
Horní Štěpánov, točna. Úsek Horní Štěpánov, Nové Sady - Horní Štěpánov, točna není linkou 277
obsluhován.
Linka 291 - všechny spoje končící/začínající v Horním Štěpánově jsou vedeny pouze do/ze přesunuté
zastávky Horní Štěpánov, u rybníka. Úsek Horní Štěpánov, u rybníka - Horní Štěpánov, točna není
linkou 291 obsluhován. Změny zastávek na www.idsjmk.cz.

VÝLUKA V HORNÍM
ŠTĚPÁNOVĚ
OD 28. 4. 2018

277 A 291

Od středy 2. 5. do pátku 31. 8. 2018 bude probíhat výluka na linkách 935 a 940 mezi Malou Vrbkou
a Hrubou Vrbkou. Linky 935 a 940 – pouze spoje obsluhující Malou Vrbku pojedou do Malé Vrbky a
zpět obousměrně odklonem po místních komunikacích mezi Hrubou a Malou Vrbkou.

VÝLUKA MEZI MALOU A
HRUBOU VRBKOU

Změna zastávek:
- zastávka „Malá Vrbka“ přesunuta na místní komunikaci Malá Vrbka – Hrubá Vrbka za severovýchodní
okraj obce Malá Vrbka,
- zastávky „Malá Vrbka, zast.“ a „Hrubá Vrbka, ZD“ budou bez obsluhy, pro vyjmenované spoje linky
935 bude sloužit náhradní zastávka „Hrubá Vrbka, kostel“ umístěná na začátku areálu ZD.

OD 2.5. 2018

277 A 291

Od úterý 1. 5. 2018 do středy 16. 5. 2018 linky 321 a 330 pojedou při závleku k čebínskému náměstí
odklonem po hlavní silnici II/385 k parkovišti naproti restauraci „Čebínská chaloupka“, kde se otočí,
obslouží přesunutou zastávku Čebín, nám. a následně se vrátí zpět k zastávce Čebín, sídliště.

OMEZENÍ V ČEBÍNĚ
OD 1.5. 2018

321 A 330
Od 30. 4. 2018 od 7:00 hodin do 6. 5. 2018 do 23:59 hodin pojede linka 424 mezi zastávkami Zastávka,
žel. st., resp. Rosice, Kamínky, a Vysoké Popovice ve směru do Rapotic odklonem přes Babice u Rosic,
Zbýšov, Zakřany a Lukovany (po silnicích II/395, III/39510, III/39411 a III/39412). Vynechá zastávky
Zastávka, Dům zdraví a Zastávka, hotel.
Neobsluhované zastávky: Zastávka, Dům zdraví ve směru do Rapotic linkou 424 a Zastávka, hotel ve
směru do Rapotic linkou 424.

OMEZENÍ NA LINCE 424
OD 30.4. 2018

424
OMEZENÍ V KLOBOUKÁCH U
BRNA
1. 5. 2018 (4:00-15:10)

V úterý 1. 5. 2018 od 4:00 do 15:10 hodin bude přeložena zastávka 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).

109, 541 A 551
OMEZENÍ NA LINCE 572
V MORAVSKÉ NOVÉ VSI
1. 5. 2018 (6:00-24:00)

572

V úterý 1. 5. 2018 od 6:00 do 24:00 hodin linka 572 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
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

BRNO

Z důvodu kompletní rekonstrukce sítí nebude od zahájení provozu denních linek v úterý 1. května
2018 (pro linku N89 od noci 1./2. května 2018) do ukončení prací (předpoklad květen 2019) možná
jízda veškeré dopravy částí ulice Údolní mezi ulicemi Jiříkovského a Klácelova.

VÝLUKA ÚDOLNÍ
OD 1/2. 5. 2018

Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Tomkovo náměstí (souběžně probíhající výluka v ulici Valchařské)
– Úvoz a vynechá zastávky Všetičkova, Heinrichova a Náměstí Míru.

4, 68, N89

Linka 68 zastávka Náměstí Míru směr Šumavská bude umístěna u kostela (směr ulice Březinova).
Provoz linky bude v úseku Náměstí Míru – Šumavská posílen a bude provozně propojena s linkou x4.
Linka N89 mezi zastávkami Úvoz (obslouží v obou směrech zastávku trolejbusu v ulici Údolní) – Náměstí
Míru (obslouží zastávky u kostela) pojede obousměrným odklonem a vynechá zastávky Všetičkova a
Heinrichova. Na odklonové trase obslouží pouze zastávku Lerchova (u křižovatky s ulicí Bílého).
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 mezi zastávkami Náměstí Míru a Komenského náměstí.
Linka x4 ve směru z Náměstí Míru na Komenského náměstí pojede po trase a zastávkách Náměstí
Míru (zastávka u kostela) – Lerchova (u křižovatky s ulicí Bílého) – Vaňkovo náměstí (v ulici Tvrdého)
– Žlutý kopec – Tvrdého (v ulici Tvrdého) – Úvoz (zastávka trolejbusu v ulici Údolní) – Obilní trh –
Komenského náměstí.
Linka x4 ve směru z Komenského náměstí na Náměstí Míru pojede po trase a zastávkách Komenského
náměstí (zastávka trolejbusu) – Obilní trh – Úvoz (zastávka trolejbusu v ulici Údolní) – Žlutý kopec –
Vaňkovo náměstí (v ulici Lerchově) – Lerchova (u křižovatky s ulicí Bílého) – Náměstí Míru.
Linka x4 bude v zastávce Náměstí Míru v obou směrech provozně propojena s linkou 68 směr Šumavská.
Pro cestu z centra města na Náměstí Míru doporučujeme využít linku 4 s následným přestupem na
linku x4 v zastávce Obilní trh nebo linky 3 a 11 do zastávky Tábor s následným přestupem na linku 68.
Zastávky Všetičkova a Heinrichova nelze po dobu výluky obsloužit! Využijte blízké zastávky Lerchova a Úvoz.

VÝLUKA ÚDOLNÍ - PŘÍPRAVNÉ
PRÁCE

Z důvodu provádění přípravných prací na výluku tramvají v ulici Údolní nebude od 6:00 hod. v úterý 1.
května 2018 do ukončení prací (předpoklad v úterý 1. května 2018 18:00 hod.) možná jízda tramvají
ulicí Údolní. Na tuto výluku bude bezprostředně navazovat dlouhodobá výluka v ulici Údolní!

OD 1. 5. 2018

Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Tomkovo náměstí (souběžně probíhající výluka Valchařské) –
Komenského náměstí a vynechá zastávky Obilní trh, Úvoz, Všetičkova, Heinrichova a Náměstí Míru.

4

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 mezi zastávkami Náměstí Míru a Komenského náměstí.
Linka x4 ve směru z Náměstí Míru na Komenského náměstí pojede po trase a zastávkách Náměstí
Míru (zastávka u kostela) – Lerchova – Vaňkovo náměstí (v ulici Tvrdého) – Žlutý kopec – Tvrdého (v
ulici Tvrdého) – Úvoz (zastávka trolejbusu v ulici Údolní) – Obilní trh – Komenského náměstí.
Linka x4 ve směru z Komenského náměstí na Náměstí Míru pojede po trase a zastávkách Komenského
náměstí (zastávka trolejbusu) – Obilní trh – Úvoz (zastávka trolejbusu v ulici Údolní) – Žlutý kopec –
Vaňkovo náměstí (v ulici Lerchově) – Lerchova (u křižovatky s ulicí Bílého) – Náměstí Míru.
Linka x4 bude v zastávce Náměstí Míru v obou směrech provozně propojena s linkou 68 směr Šumavská.

VÝLUKA V ULICI OLOMOUCKÉ
OD 28. - 29. 4. 2018

602, 701, 702, 31, 33, 77,
N96, X

Z důvodu opravy mostu nebude od 6:00 hodin v sobotu 28. dubna 2018 do ukončení prací (předpoklad
v neděli 29. dubna 2018 18:00 hodin) možná jízda dopravy ulicí Olomouckou mezi zastávkami
Olomoucká - u školy a Spáčilova a ulicí Černovickou v prostoru mostu nad ulicí Olomouckou.
Linky 602, 701 a 702 pojedou mezi zastávkami Brno, Černovičky – Brno, Tržní obousměrně odklonem
ulicemi Bělohorskou a Ostravskou. Zastávku Brno, Černovičky ve směru do centra Brna obslouží u
zastávky pro linky 75 a E76 v ulici Bělohorské.
Linky 31, 33 - provoz linek bude zajištěn autobusy. Mezi zastávkami Černovičky (směr Hlavní nádraží
obslouží zastávku v ulici Bělohorské) – Tržní / Životského pojedou obousměrným odklonem. Linky
vynechají zastávky Staré letiště, Olomoucká - u školy a Spáčilova.
Linka 77 mezi zastávkami Těžební – Tržní pojede obousměrným odklonem. Vynechá zastávky
Olomoucká - u školy a Spáčilova. Na odklonové trase obslouží zastávky Staré letiště a Černovičky (směr
Úzká zastávka v ulici Bělohorské, směr Slatina zastávka v ulici Olomoucké).
Linka N96 mezi zastávkami Černovičky (směr Hlavní nádraží obslouží zastávku v ulici Bělohorské) – Tržní /
Životského pojede obousměrným odklonem. Vynechá zastávky Staré letiště, Olomoucká - u školy a Spáčilova.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka X mezi zastávkami Hlavní nádraží a Spáčilova.
Linka X ve směru na Spáčilovu po trase a zastávkách Hlavní nádraží (zastávka ve smyčce trolejbusů) –
Vlhká – Masná (zastávka trolejbusu) – Tržní – Spáčilova. Ve směru na Hlavní nádraží po trase a zastávkách
Spáčilova – Životského (zastávka trolejbusu) – Masná (zastávka tramvaje) – Vlhká – Hlavní nádraží.
Zastávku Olomoucká - u školy nelze po dobu výluky obsloužit! Zastávku obslouží pouze večerní spoj
linky E50 směr Slatina - závod.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!
VÝLUKA JUGOSLÁVSKÁ X
VRANOVSKÁ

BRNO

V třetí fázi rekonstrukce bude od zahájení provozu denních linek v pondělí 30. dubna 2018 (pro linku
N94 kontinuálně pokračuje opatření z druhé fáze výluky) do ukončení prací (předpoklad 27. května
2018) omezen provoz v části křižovatky ve směru k zastávce Jugoslávská.

OD 30. 4. 2018

Linka 3 mezi zastávkami Česká – Vojenská nemocnice i nadále pojede obousměrným odklonem ulicí
Cejl a vynechá zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská.

3, 4, 11, N94, 58

Linka 4 pojede v obou směrech po standardní trase ulicí Cejl.Případné autobusy náhradní dopravy při
výpadcích jednotlivých spojů na lince 4 ve směru do centra vynechají zastávku Trávníčkova, náhradou
obslouží zastávku Jugoslávská (zastávka u Domu zdraví).
Linka 11 mezi zastávkami Česká – Jugoslávská pojede i nadále obousměrným odklonem ulicí Milady
Horákové.Vynechá zastávky Malinovského náměstí, Körnerova, Tkalcovská. Zastávku Jugoslávská
obslouží pouze jednou, a to na zastávkách linky 9.
Linka N94 uzavřený úsek i nadále objede po okolních komunikacích (pokračující opatření z druhé fáze
výluky). Ve směru do centra vynechá zastávku Trávníčkova, náhradou obaslouží zastávku Jugoslávská
(u Domu zdraví).
Částečnou náhradní dopravu (především přímé spojení přestupních uzlů Jugoslávská a Stará osada)
i nadále zajistí autobusová linka 58, prodloužená na Jugoslávskou.
Linka 58 ve směru z Líšně na Jugoslávskou pojede po trase a zastávkách Líšeň, hřbitov – po trase
a zastávkách linky 58 – Stará osada – Kuldova (zastávka tramvaje) – Vojenská nemocnice (zastávka
tramvaje) – Trávníčkova – Jugoslávská (zastávka linky 5 směr centrum). Zastávku Kuldova obslouží na
zastávce tramvaje a vynechá zastávku Židenice, nádraží.
Linka 58 ve směru z Jugoslávské do Líšně pojede po trase a zastávkách Jugoslávská (u Domu zdraví)
– Vojenská nemocnice (v ulici Lazaretní) – Židenice, nádraží (v ulici Lazaretní) – po trase a zastávkách
linky 58 - Líšeň, hřbitov. Zastávku Židenice, nádraží obslouží v poloze mimo terminál v ulici Lazaretní.

VÝLUKA TRAMVAJÍ V ULICI
KŘENOVÁ
28. A 29. 4. 2018

8, 9, 10

Z důvodu opravy kolejí nebude od 6:30 hodin v sobotu 28. dubna 2018 nepřetržitě do neděle 29.
dubna 2018 21:00 hodin možná jízda tramvají ulicí Křenovou.
Linka 8 bude rozdělena na dva provozní úseky (Mifkova – Geislerova) a (Starý Lískovec, smyčka –
Hlavní nádraží - obslouží zastávky na 1. a 2. koleji) a dále pojede odklonem na Malinovského náměstí.
Linka vynechá zastávky Vlhká, Masná a Životského.
Linka 9 bude v provozu pouze v úseku Lesná, Čertova rokle – Hlavní nádraží. Při jízdě z Lesné pojede
od zastávky okruhem Moravské náměstí přes zastávky Malinovského náměstí (zastávka linky 1 směr
Bystrc) – Hlavní nádraží (1. kolej) a dále přes náměstí Svobody zpět na Lesnou. Vynechá všechny
zastávky v úseku Vlhká – Juliánov a zastávky Česká, Náměstí Svobody, Zelný trh a Hlavní nádraží ve
směru do Juliánova (zastávka obslouží pouze ve směru na Lesnou).
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála - smyčka – Geislerova. Vynechá všechny zastávky
v úseku Nové sady - smyčka – Životského.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x8 po trase Hlavní nádraží – Geislerova – Juliánov.
Linka x8 ve směru na Hlavní nádraží pojede po trase a zastávkách Juliánov (zastávka tramvaje) –
Dělnický dům – Otakara Ševčíka – Buzkova – Geislerova – Životského – Masná – Vlhká – Hlavní
nádraží a ve směru do Juliánova po trase a zastávkách Hlavní nádraží (4. kolej) – Vlhká – Masná
(zastávka tramvaje) – Životského – Geislerova – Buzkova – Otakara Ševčíka – Dělnický dům –
Z důvodu opravy kolejí nebude od 6:30 hod. v sobotu 28. dubna 2018 nepřetržitě do 15:00 hod. v
neděli 29. dubna 2018 možná jízda tramvají na Zvonařku.

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA
ZVONAŘKU

Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 1.
a 2. koleji) a dále pojede odklonem na Malinovského náměstí. Vynechá zastávky Úzká a Zvonařka.

28. A 29. 4. 2018

Náhradní dopravu zajistí pravidelné autobusové linky 40, 48, 50, 63 a x12, prodloužené z Úzké na
Hlavní nádraží.

12

Linky 40, 48, 50, 63, x12 při jízdě na Úzkou budou od zastávky Úzká (obslouží zastávku tramvaje
směr centrum) prodlouženy na Hlavní nádraží. V opačném směru pojedou již z Hlavního nádraží (4.
kolej) na Úzkou a dále po pravidelných trasách.
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ZAJÍMAVÉ TIPY PO
JIHOMORAVSKÉM KRAJI
PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY
VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DEPOZITÁŘI
TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ
Jednou za rok otevírá Technické muzeum v Brně depozitář v Brně-Řečkovicích,
kde jsou umístěná sbírková vozidla městské hromadné dopravy (autobusy,
trolejbusy), automobily a vojenská technika. Ve dvou dnech si tak mohou
zájemci přijít prohlédnout v čem lidé před lety jezdili, či co je mělo chránit.
Poslední víkend v dubnu – 28. a 29. 4. – vždy od 9 do 17 hodin mohou zájemci
přijít do bývalého areálu kasáren v ulici Terezy Novákové v Brně. Kromě vozidel
ze sbírek TMB přijedou představit svou pojízdnou techniku i jiné organizace:
např. z Karlových varů přijede po mnoha letech autobus Karosa ŠL 11, Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice představí autobus Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz
PO1 a takzvaného populárního BOBRa pro svoz komunálního odpadu přiveze
Výtopna Zdice (automobil Škoda 706 RT s nástavbou pro svoz komunálního
odpadu).
Součástí víkendového programu bude i prezentace práce Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje. Ukázky si pro ně členové sboru připraví
vždy v 11.00 a ve 14.00. Kromě toho si budou moci návštěvníci prohlédnout také
historická hasičská auta. Připraveny budou i jízdy autobusy ze sbírky TMB.

VÍKEND.
28. A 29. 4

DO TIŠNOVA
NA BURZU
MINERÁLŮ A

TO
JEN TEN
VÍKEND

DO KRÁLOVY
JESKYNĚ
Nepropásněte možnost návštěvy Královy
jeskyně v Tišnově - hora Květnice
Při jarním termínu burzy minerálů v Tišnově
je možné navštívit jinak nepřístupnou
Královu jeskyni na Květnici.

Dle zdatnosti se volí obtížnost trasy. Horní
patro je určené pro všechny zájemce a
spodní patro pro akční návštěvníky, kteří
tak mohou zažít plazení, chůzi v bahně,
lezení po žebřících apod. Doporučujeme
oblečení, které se může zašpinit, holínky či
pevnou obuv a rukavice. Světlo a helma
je k zapůjčení u vchodu.
Termíny možné návštěvy jeskyně:
sobota 9:00 až 17:00
neděle 9:00 až 16:00
Vstupné: dobrovolné či za symbolický
poplatek
Kontakt:
e-mail: tic@kulturatisnov.cz
tel: +420 549 410 211
Vchod: cesta ke vchodu do jeskyně je
značena od Centra sociálních služeb pod
Květnicí
Jak se dostanete do Tišnova?
Z Brna vlakem S2 např 9:53 nebo 11:53
a přestupte v Tišnově na linku 333 směr
Lomnice/Osiky. Vystupte na zastávce
Tišnov, Lomnická.
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ZAJÍMAVÉ TIPY PO
JIHOMORAVSKÉM KRAJI

OSLAVME
S MAMUTEM 90 LET

Vážení přátelé Moravského zemského muzea,
přijměte pozvání MZM pozvání k oslavě
90. narozenin mamuta, které se uskuteční
v úterý 1. května od 14 hod. v prostorách
Pavilonu Anthropos. Jejich součástí bude
bohatý doprovodný program pro děti i
dospělé. Připravena bude výtvarná dílna
Dětského muzea, prohlédnete si vystavené
mamutí stoličky, pomocí kamerové techniky
nahlédnete do nitra mamuta a za zvuků hry
šamana na bubny se projdete expozicemi.
Více na stránkách MZM - www.mzm.cz.
Na Vaši návštěvu se těší MZM
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