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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
Vážení cestující a milovníci zimních sportů,

PŘEPRAVA LYŽÍ,
SNOWBOARDŮ
SÁNĚK A BOBŮ

v Jihomoravském kraji se rozjely vleky, proto neváhejte a vyjeďte na lyže. Využít
můžete např. skiareály v Olešnici, Hlubokém u Kunštátu, Němčičkách u Hustopečí.
V celém IDS JMK se bezplatně přepravuje jeden pár lyží včetně lyžařských holí,
snowboard, sáně nebo boby. Vybavení nemusí být umístěno ve vaku, musí být
ovšem zbaveno sněhu a nečistot.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme nové zážitky na sněhu.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKA NA LINCE S2 - BRNO - SOKOLNICE-TELNICE

Ve dnech 26. a 27. ledna 2016 vždy od 8:30 do 13:30 budou vlaky linky S2 budou v
úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4713, 4715, 4717, 4719, 4721
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4010, 4012, 4014, 4744, 4746

VÝLUKA TRAMVAJÍ V NEZAMYSLOVĚ ULICI V BRNĚ

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude od ranních výjezdů v sobotu 23. ledna
2016 do ukončení prací v neděli 24. ledna 2016 (předpoklad 16:40) vyloučena
tramvajová doprava v ulici Nezamyslově.
Linka 8 bude rozdělena na dva provozní úseky:

POZOR: Na autobusy NAD ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné
vlaky, včetně pokračování vlaků samotných směr Blansko.

• Starý Lískovec, smyčka - Geislerova s odklonem do smyčky Juliánov a možností
přestupu z a na linky 55, 58, 75 a 78 v zastávce Dělnický dům.
• Novolíšeňská (přestup z a na linku 55) - Mifkova

VÝLUKA NA LINCE S41 MEZI MOR. KRUMLOVEM A M. BRÁNICEMI

Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Krásného (přestup z a na linky 44/84) Podstránská (přestup z a na linku 75) - Stránská skála - Stránská skála - smyčka a to
po koleji směr centrum!

Linka S 41

Náhradní doprava bude zajištěna posílenou linkou 55, pro cestu z centra do oblasti
Líšně a zpět je možné využít také linky 58, 75 a 78 s přestupem v zastávce Dělnický
dům. Pro dopravu mezi centrem a touto zastávku lze kromě odkloněné linky 8 využít
také pravidelnou linku 9.

Na železniční trati v úseku Moravský Krumlov – Moravské Bránice bude ve dnech
25. 1. až 29. 1. 2016 vždy 8:05 do 14:25 probíhat výluka s následujícími opatřenimi:
Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy ve směru Mor. Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice přímo do železniční stanice
Moravský Krumlov a dále pokračuje autobus přes Rakšice do Bohutic.
Linka B – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice do Moravského Krumlova na
zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky
440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky slouží pouze pro výstup).
Autobusy ve směru Moravský Krumlov – Moravské Bránice – Brno pojedou po
dvou odlišných linkách:
Linka R – pojede přímo ze železniční stanice Moravský Krumlov přes autobusovou
zastávku IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n..
Linka S – slouží hlavně pro rozvoz cestujících ze železniční stanice Moravský Krumlov
do zastávek a stanic ležících na trati mezi Mor. Krumlovem a Střelicemi (všechny
zastávky na této trase jsou pouze pro výstup).
* V případě, že má vlak výchozí zastávku Bohutice, jede autobus z Bohutic přes
Rakšice do žel. stanice Moravský Krumlov, kde je zajištěn přestup na linku R.
Vlaky ve směru Ivančice – Brno a opačně jedou po dobu výluky jako přímé.

Změny zastávek:
• Bělohorská, Bílá hora - bez obsluhy tramvajemi;
• Krásného - obslouží pouze linka 10 v omezeném provou (možnost přestupu na linky
44/84 v zastávce Škroupova);
• Novolíšeňská - linka 8 obslouží v omezeném režimu (možnost přestupu na linku 55);
• Židovský hřbitov, Líšeňská - podobu výluky BEZ OBSLUHY.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Pro všechny základní a střední školy jsou v pátek 29. ledna 2016 vyhlášeny pololetní
prázdniny.
Region:
U vlaků a regionálních autobusových linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost
omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami. Nejedou
vybrané vlaky a autobusy
Brno:
Doprava na linkách 1 až 84 bude vedena podle omezených jízdních řádů pro
PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje.

POZOR: Přestup mezi autobusy NAD (linkou B) a autobusy linek 440, 441 a 443 ve
směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, nám.“.

VYSTUPOVÁNÍ A
NASTUPOVÁNÍ

INFO

- V Brně (v zónách 100+101) se nastupuje a vystupuje všemi dveřmi na linkách 1 až 99.
- Na linkách s číslem nad 100 se v zónách 100+101 při jízdě mimo Brno nastupuje pouze předními dveřmi.
- Na linkách 100 a výše vystupujte přednostně zadními dveřmi, urychlíte tím odbavení cestujících.
- Mimo město Brno se nastupuje pouze předními dveřmi.
- Ve vlacích se nastupuje a vystupuje všemi dveřmi, jízdenky se označují na nástupišti.
i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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