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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

Od pátku 25. března 2016 vyjíždí opět speciální turistický vlak
EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ. Nově je v provozu také v neděli a ve svátky.

EXPRES
PÁLAVA

Vlak vyjíždí z Brna, Králova Pole a pokračuje přes Hlavní nádraží
do Břeclavi a poté do Mikulova a Znojma/Šatova.

PODYJÍ

Ve vlaku je možné převážet větší množství kol a koloběžek.

VYJÍŽDÍ

Vše o vlaku na http://www.idsjmk.cz/kestazeni/expapo.pdf.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
ZMĚNA ČASU

V noci ze soboty 26. března na neděli 27. března 2016 začíná platnost
středoevropského letního času. V čase 2:00 hodin se hodinky posunou o hodinu
vpřed na 3:00 hodiny.
Na nočních linkách v Brně N89-N99 se uskuteční o jedno spojení nočních
autobusových linek méně.
V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z výchozích zastávek před 2:00 hod.
a po 3:00 hod. odjedou dle pravidelného jízdního řádu (s výjimkou linek 313 a 403,
viz dále).
Více na straně 3 infomailu.

DOPRAVA NA VELKÝ PÁTEK

V pátek 25. března 2016 je státní svátek. Regionální doprava jezdí podle jízdních
řádů platných pro soboty a neděle. V Brně podle sobotních jízdních řádů. Sledujte
prosím jízdní řády nebo využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

DOPRAVA BĚHEM VELIKONOC

• Ve čtvrtek 24. března 2016 jsou na všech základních a středních školách velikonoční
prázdniny. Na regionálních autobusových linkách IDS JMK (čísla linek vyšší než 100)
nejedou vybrané spoje označené příslušnou inverzní značkou uvedenou v jízdních
řádech. Brněnské městské linky IDS JMK podle omezených jízdních řádů pro
PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou autobusové školní spoje.
• V pátek 25. března 2016 (státní svátek Velký pátek). Regionální spoje jezdí podle
jízdních řádů pro soboty a neděle. V Brně jízdní řády pro soboty.
• V neděli 27. března 2016 jezdí regionální spoje podle jízdních řádů pro soboty a
neděle. V Brně platí jízdní řády pro neděle a pro tramvajové linky 1, 8 a 12 a pro
autobusovou linku 53 jízdní řád pro soboty (bez nedělního podvečerního zkrácení
intervalů).
• Na Velikonoční pondělí 28. března 2016 je doprava na všech linkách vedena podle
jízdních řádů platných pro NEDĚLE (státem uznaný svátek). U regionálních linek
IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených
příslušnými inverzními značkami.

VÝLUKA NA LINCE S2

V neděli 27. 3. 2016 od 7:30 do 19:30 hodin bude z důvodu stavebních prací omezen
provoz mezi Brnem a Adamovem.
POZOR: Vybrané vlaky budou z Brna odjíždět dříve, než je pravidelný JŘ.
Vybrané vlaky linky S2 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

EXPRES
PÁLAVA
PODYJÍ

Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno 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 19 min. dříve oproti
pravidelnému JŘ!
Linka B – přímá linka ze stanice Brno 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 6 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
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 A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl.n. přes Babice
nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka A2 – (výchozí z Bílovic nad Svitavou) do stanice Brno hl.n. přes Brno-Židenice

JÍZDENKY NA JARNÍ
VÝLETY
JEDNODENNÍ

INFO

JEDE JIŽ
OD PÁTKU
25. 3.

PŘÍMÉ SPOJENÍ BRNO - BŘECLAV - MIKULOV - ZNOJMO (- ŠATOV)
SOBOTY + NEDĚLE + SVÁTKY + VINOBRANÍ ZNOJMO A MIKULOV
PLATÍ VŠECHNY JÍZDENKY IDS JMK PRO CESTUJÍCÍ I KOLA
DOSTATEČNÁ KAPACITA NA PŘEPRAVU KOL
VHODNÝ PRO TURISTY SMĚŘUJÍCÍ NA PÁLAVU
ZA VÍNEM NA MIKULOVSKO A ZNOJEMSKO

i

WWW.IDSJMK.CZ/EXPAPO

*Na jednu jednodenní jízdenku IDS JMK mohou v nepracovní dny cestovat 2 dospělí
a 3 děti do 15 let.
celosíťová - všechny zóny IDS JMK - 190 Kč
celosíťová bez Brna (všechny zóny bez zón 100+101) - 150 Kč
Brno (zóny 100+101) - 90 Kč

ělí
*2 dosp
+ 3 děti
u
o víkend

Jízdenky zakoupíte na nádražích ČD, u řidičů regionálních autobusů a částečně
v automatech. Jízdenky také můžete koupit do svého mobilu v aplikaci IDS JMK Poseidon.
i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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POSÍLENÍ DOPRAVY
V Šatově můžete ochutnat kvalitní
vína za poslechu tradiční cimbálovky.
Na vaši návštĚvu se těší místní
vinaři. Informace o akci nalezete
na http://vinarisatov.cz.
Doprava:
POSÍLENÝ AUTOBUS 818:
ze Znojma do Šatova: 8:30, 11:10,
13:10, 15:10, 17:10 a 19:10
ze Šatova do Znojma: 10:15, 12:15,
14:15, 16:15 a 18:15
VLAK S82:
ze Znojma do Šatova: 8:55, 9:55,
10:22, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55
ze Šatova do Znojma: 9:23, 12:23,
14:23, 16:23, 17:43, 18:23
Přejeme vám příjemnou cestu vám
přeje KORDIS JMK

Vážení příznivci veřejné dopravy,
již 9. ročník Šalinění se koná v pátek 1. dubna 2016, proto si tento termín
rezervujte:).
Sraz účastníků od 15h na zastávce Červinkova, start v 16h výsadkem ze
speciální šaliny. Více informací a registrace na http://salineni.spjf.cz.
Cílem závodu je během 3 hodin získat co nejvíce bodů za bonusové
zastávky, linky a zóny. Strategii si volí každý závodník sám.
Pořádá jej nezisková organizace SPJF (Sdružení přátel Jaroslava Foglara) ve
spolupráci se společností Kordis (IDS JMK).
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Změna
času
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 N89 - N99

Na nočních linkách v Brně N89-N99 se uskuteční o jedno spojení
nočních autobusových linek méně.

Regionální linky

V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z výchozích zastávek
před 2:00 hodin a po 3:00 hod. odjedou dle pravidelného jízdního
řádu (s výjimkou linek 313 a 403, viz dále).
Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek dle jízdního
řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hodin budou zajištěny následovně:

 302

spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hod. z Kuřimi, železniční stanice do Brna,
Kníniček pojede ve 3:13 hodin letního času, v zastávce Brno, U Luhu
navazuje linka N89 k Hlavnímu nádraží;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hod. z Brna, Kníniček do Kuřimi pojede
obdobně ze zastávky Brno, U Luhu do Kuřimi až ve 3:30 hodin letního
času s tím, že v zastávce U Luhu vyčká příjezdu noční linky N89 ze
spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

spoj č. 403 s odjezdem v 1:58 hod. z Lipůvky do Kuřimi vyjíždí dle
platného jízdního řádu, tj. ze zastávek Kuřim, Prefa rozcestí až Kuřim,
železniční stanice spoj odjíždí po 3. hodině letního času;
spoj č. 404 s odjezdem ve 3:30 hod. z Kuřimi, železniční stanice do
Lipůvky pojede v celé trase opožděn oproti jízdnímu řádu o 15 minut,
odjezd bude mít stanoven až na 3:45 hodin letního času v návaznosti
na linku N91 z nočního spojení v Brně ve 3:00 hodin letního času,
která pojede mimořádně závlekem přes Lelekovice.
i www.idsjmk.cz
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V čase 2:00 hodin se hodinky posunou
o hodinu vpřed na 3:00 hodiny.
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V noci ze soboty 26. března na neděli
27. března 2016 začíná platnost
středoevropského letního času.

 313

12

spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hod. z Ostopovic do Brna bude zcela
zrušen;
spoj č. 153 s odjezdem ve 3:18 hod. z Brna, Osové do Omic bude
mimořádně konán až ve 3:28 hodin letního času, tedy v celé trase
bude oproti jízdnímu řádu opožděn o 10 minut, v zastávce Osová spoj
čeká na linku N91 a v zastávce Čermákova na linku N96 ze spojení
u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

 405

spoj č. 269 s odjezdem ve 2:09 hod. z Brna, Mendlova náměstí do
Zastávky pojede ve 3:09 hodin letního času v návaznosti na linku N98
ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

 501

spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hod. z Brna, Ořechovské do Nebovid
pojede ve 3:06 hodin letního času, přičemž na Ořechovské vyčká
příjezdu noční linky N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin
letního času.

 505

spoj č. 402 s odjezdem ve 2:03 hod. z Brna, Strážní do Židlochovic
pojede ve 3:03 hodin letního času, v zastávce Strážní vyčká příjezdu
noční linky N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního
času;

Šťastnou cestu s IDS JMK
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