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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

RYCHLÍKY
V IDS JMK
POHODLNĚ
INTERPANTEREM

V rámci IDS JMK můžete využívat všechny spěšné vlaky a rychlíky označené R.
Platí na nich běžné jízdenky IDS JMK.
R2 - Brno - Letovice - Březová nad Svitavou
R3 - Brno - Tišnov
R4 - Brno - Náměšť nad Oslavou
R5 - Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek
R6 - Brno - Kyjov - Veselí nad Moravou
R7 - Brno - Vyškov na Moravě/Nezamyslice
Na některých linkách můžete cestovat moderními soupravami INTERPANTER.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKA NA LINCE R7 BRNO - VYŠKOV

Od 12. 4. 2016 od 0:00 nepřetržitě do 18. 4. 2016 do 24:00 hodin proběhne výluka
vlaků na lince R7 mezi Brnem a Vyškovem na Moravě.
Vlaky linky R7 budou v úseku Brno hl.n. - Vyškov na Moravě nahrazeny autobusy
náhradní dopravy, které budou jezdit podle výlukového jízdního řádu
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Vyškov na Moravě – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)
Luleč – před staniční budovou
Rousínov – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Rousínov, žel. st.“)
Křenovice horní nádraží – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Křenovice, hor. žel. st.“);
Zbýšov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Zbýšov“;
Hostěrádky-Rešov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Hostěrádky-Rešov“;
Újezd u Brna – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Újezd u Brna, Revoluční“;
Sokolnice–Telnice – před staniční budovou;
Brno–Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“)
Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová

VÝLUKA NA LINCE S3

Ve dnech 9. 4. (sobota) od 8:50 do 16:15 hodin a 10. 4. (neděle) od 8:50 do 16:15
hodin proběhne výluka na lince S3 mezi Brnem a Vranovicemi.
Vlaky linky S3 z Brna:
- končící v žst. Vranovice S3/ 4905, 4907, 4909 budou v úseku Modřice – Vranovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).
- ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623 pojedou dle současného jízdního řádu.
Vlaky linky S3 do Brna:
- výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno
hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD). Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910,
4912, 4914. V Modřicích není umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
- ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v
úseku Hrušovany u Brna – Brno hl.n. nahrazeny (NAD).
NAD jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
Cestující mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni
mikrobusem.
Doplňující informace:
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
POZOR: V ŽST Brno hl.n. na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování
vlastních vlaků ve směru Brno hl. n. - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, S3/4910, S3/4912, S3/4602, S3/4914 mohou cestující použít

pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků R3/984, R3/982, R3/980, R3/976 a budou
odbaveni v úseku Brno hl. n. - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek
505, 512, 514 v Rajhradě a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.

VÝLUKA NA LINCE S8

Ve dnech 11. až 15. 4. 2016 vždy od 7:30 do 13:30 proběhne výluka na lince S8.
Vlaky v úseku Břeclav - Valtice budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky Os 4506 a Os 4551 budou nahrazeny autobusy v úseku Břeclav - Mikulov na
Moravě a opačně.
Po dobu výluky dochází k rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.st. (linek S8 a 555)

VÝLUKA VE VYŠKOVĚ - SILNICE NOSÁLOVSKÁ

Od 12. 4. do 26. 4. 2016 bude probíhat výluka ve Vyškově z důvodu opravy
železničního přejezdu.
Linky 621, 631, 751 pojedou obousměrně v úseku Vyškov, aut.nádr. a Vyškov,
Drnovská Bioveta odklonem ulicí Brněnskou, kde obslouží zastávky Vyškov, Nouzka
a Vyškov, garáže ČSAD. Spoje neobsluhují zastávku Vyškov, nemocnice.
Linka 741 pojede v úseku Vyškov, Poliklinika a Vyškov, aut.nádr. odklonem ulicemi
Nosálovská, Karla Čapka, Stejskalova, Purkyňova. Spoje ve Vyškově neobsluhují
zastávky U přejezdu, Nouzka, garáže ČSAD. Spoje poté v zastávce aut.nádr vyčkají
do odjezdu dle JŘ.
Linka 742 pojede v úseku Vyškov, aut.nádr. a Vyškov, Poliklinika odklonem ulicí
Purkyňova. Spoje ve Vyškově neobsluhují zastávky garáže ČSAD, Nouzka, U
přejezdu, Lapač

VÝLUKA NA LINCE 31 V BRNĚ

V důsledku revize měnírny ve Šlapanicích bude v sobotu 9. dubna 2016 od 9:10 hodin
do ukončení prací (předpoklad do 13:10 hodin) vyloučena trolejbusová doprava v
úseku Černovičky - Šlapanice, Kalvodova.
Linka 31 bude po dobu výluky v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží - Černovičky.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x31 v úseku
Černovičky - Šlapanice, Kalvodova.
Přestup mezi trolejbusy linky 31 a autobusy linky x31 bude zajištěn:
• ve směru do Šlapanic v zastávce Černovičky linky 31 směr Šlapanice,
• ve směru do centra u vjezdu do vozovny trolejbusů.
Linka 31 pojede dle běžného jízdního řádu platného pro sobotu.

Roční předplatní jízdenka IDS JMK je nejvýhodnější variantou cestování.

VÝHODA ROČNÍ
JÍZDENKY IDS JMK

- Oproti jednorázovým jízdenkám ušetříte až 60 %.
- S roční jízdenkou IDS JMK může s jejím držitelem v nepracovní dny cestovat další
dospělá osoba a až tři děti do 15 let.
- S jízdenkou můžete využívat také slevového programu IDS JMK.
Přejeme Vám příjemnou cestu

INFO

i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz

lí
2 dospě
+ 3 děti
u
o víkend
s roční
u
jízdenko

1

