INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
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V pátek 6. května 2016 se v areálu BVV bude konat MAJÁLES 2016.

NA MAJÁLES
S IDS JMK

Pokud nemáte zakoupenou vstupenku, můžete ji ještě sehnat v předprodejích.
Více na http://brno.majales.cz/vstupenky.
V příštím infomailu uveřejníme možnosti spojení do jednotlivých obcí
Jihomoravského kraje. Posíleny budou vlaky i městská doprava v Brně.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKA NA LINKÁCH 405 A 406
Od 2. 5. 2016 do přibližně na dobu 4 měsíců linky 405 a 406 pojedou ve směru do
Brna od zastávky Brno, Riviéra odklonem přes kruhový objezd u 4. brány BVV a
ulicemi Křížkovského a Hlinky na Mendlovo náměstí (stejně jako v opačném směru).
Výstupní zastávka je společná s linkou 44. POZOR: Zastávka Brno, Poříčí nebude
linkami 405 a 406 obsluhována!
Ruší se proto návaznost v zastávce Poříčí mezi linkami 405 a N91, která bude po dobu
výluky nahrazena návazností mezi linkami 405 a N98 na Mendlově náměstí.
VÝLUKA MEZI ŽAROŠICEMI A ARCHLEBOVEM
O víkendech 30. 4., 1. 5. a 7. 5, 8. 5. 2016 bude uzavřena silnice mezi Žarošicemi
a Archlebovem. Na linkách 106, 655, 660 a 642 budou platit výlukové jízdní řády.
Linka 106: Všechny spoje jedou obousměrně v úseku Želetice, statek – Žarošice
odklonem přes Násedlovice. Spoje tak vynechají obce Dražůvky, Archlebov. Zastávku
Žarošice obslouží v přesunuté poloze na okraji obce (bývalé zastávky). Spoje obsluhují
zastávky na odklonové trase. .

Valtice, aut. st.
Dne 5. 5. 2016 jezdí vlaky podle běžného JŘ.
Dne 6. 5. 2016 od 7:55 do 14:10 hodin budou vlaky v úseku Hrušovany nad Jev. –
Novosedly budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
VÝLUKY NA LINCE S41
Od 4. 5. 2016 od 5:30 hodin nepřetržitě do 6. 5. 2016 do 21:30 hodin proběhne
výluka na lince S41. Vlaky budou nahrazeny náhradními autobusy.
Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice pojedou po třech
odlišných linkách:
Linka xS41A – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční
stanici Moravské Bránice do železniční stanice Ivančice.
Linka xS41B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze
směru Brno – Zastávka u Brna, přes Radostice a Silůvky do žel. st. Moravské Bránice, kde
bude přestup do vlaku směr Miroslav (Hrušovany n.J.) a na autobusy NAD směr Ivančice.

Linka 655: Všechny spoje jedou obousměrně v úseku Ždánice, šroubárna –
Násedlovice, mlýn odklonem přes Archlebov a Dražůvky. Spoje tak vynechají obec
Žarošice a neobsluhují část Násedlovic. Zastávku Archlebov obslouží v přesunuté
poloze na okraji obce (u křižovatky s I/54).

Linka xS41K – přímá linka mezi Brnem hl. n. a Moravským Krumlovem. V Moravském
Krumlově je možný přestup do vlaku směr Rakšice, Bohutice a Hrušovany n/J.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Střelice - Brno hl.n. odřeknuty. Využijte vlaků linky S4
Brno hl.n. - Zastávka u Brna. Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní.

Linka 660: Všechny spoje (mimo sp. 264 a 267) jedou obousměrně v úseku Dražůvky,
rozc. – Žarošice odklonem přes Dražůvky, Násedlovice. Spoje tak vynechají obec
Archlebov. Zastávku Žarošice obslouží v přesunuté poloze na okraji obce.
Spoje 264, 267 jsou vedeny obousměrně v úseku Dražůvky - Věteřov po I/54 na okraj
obce Archlebov, poté místní komunikací ke Ždánicím, poté zpět místní komunikací na
I/54 a dále do Věteřova, spoje obslouží Archlebov v přesunuté poloze a neobsluhují
zastávku Dražůvky, rozc.

Autobusy ve směru Ivančice - Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po třech
odlišných linkách:

Linka 642: Z důvodů zajištění případné přestupní vazby z linky 655 ve Ždánicích jsou
zavedeny spoje 211 a 295, které pojedou pouze v případě využití ze strany cestujících.
VÝLUKY NA LINCE S8
Dne 2. 5. 2016 od 7:30 hod. do 13:30 hodin budou vlaky v úseku Břeclav - Valtice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Vlaky Os 4506 a Os 4551 budou nahrazeny
autobusy v úseku Břeclav - Mikulov na Moravě a opačně. Vlak Os 4514 je nahrazen
autobusy i po ukončení výluky.
Dne 3. 5. 2016 od 7:30 hodin do 13:40 hod budou vlaky na lince S8 mezi Břeclaví
a Mikulovem nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Po dobu výluky dochází k
rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.st. (linek S8 a 555)
Dne 4. 5. 2016 od 8:00 hod. do 13:35 hodin budou vlaky v úseku Mikulov na Moravě
– Novosedly nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Vlak S8/4507 je nahrazen
autobusy již před začátkem výluky. Vlaky S8/4509 a S8/4512 budou nahrazeny
autobusy v úseku Břeclav – Novosedly. Přípoj spoje 555/106 a 555/109 na linku S8
je na žel. zastávce Valtice, žel.st. rozvázán. Cestující mohou přestoupit na zastávce

JAK CESTOVAT
S PEJSKEM

INFO

Linka xS41A – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes
Silůvky přímo k železniční stanici Brno hl.n.
Linka xS41B – pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice k
železniční stanici Střelice, kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna - Brno hl. n.
Linka xS41K – přímá linka mezi Moravským Krumlovem a Brnem hl. n.. V Moravském
Krumlově je možný přestup z vlaku směr Rakšice, Bohutice a Hrušovany nad
Jevišovkou.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Střelice - Brno hl.n. odřeknuty. Cestující využijí vlaků
linky S4 Zastávka u Brna - Brno hl.n. Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní/
Troubsko.
Dne 7. 5. 2016 od 6:30 do 16:30 hodin všechny vlaky linky S41 budou nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového
jízdního řádu. Linka S (zastávkový spoj nahrazující linku S41 z Brna hl.n. do Střelic) –
Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov - Brno, Stará nemocnice – Střelice, obecní úřad
– železniční stanice Střelice.

Další výluky uvedeny na následující straně.

Jarní výlety lákají k výletům Vás, Vaše děti i Vaše pejsky. Dopřejte jim pohodlné a
klidné cestování. V celém IDS JMK platí, že za pejska se platí poloviční jízdné.

Sedět
bych tu
neměl

Pokud ovšem máte předplatní jízdenku pro zóny 100+101, může s Vámi v těchto
zónách cestovat němá tvář zdarma a to jak v tramvaji, trolejbusu, městském i
regionálním autobusu. Pozor, ale nikoli ve vlaku. Mimo tyto zóny se už platí poloviční

i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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VÝLUKA NA LINKÁCH S4 A R4
Od 2. 5. 2016 od 8:15 nepřetržitě do 3. 5. do 21:00 hodin bude probíhat výluka na
linkách S4 a R4.

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ V BRNĚ
Z důvodu výměny kolejí bude v sobotu 30. dubna 2016 od 7:35 do ukončení prací
(předpoklad 19:00) omezen provoz tramvají u hlavního nádraží.

Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou
(NAD), které bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně
po třech odlišných linkách:

Linka 1 pojede ve směru do Bystrce mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní
nádraží odklonem přes zastávky Česká (u kostela sv. Tomáše), Náměstí Svobody
a Zelný trh, čímž v uvedeném směru vynechá zastávky Janáčkovo divadlo a
Malinovského náměstí.

Linka xS4A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará
nemocnice – Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na
vyjmenovaných zastávkách).

Linka 2 pojede ve směru k Ústřednímu hřbitovu a do Modřic mezi zastávkami
Malinovského náměstí a Hlavní nádraží (přeložena do ústí ulice Masarykovy) odklonem
přes zastávky Janáčkovo divadlo, Česká (u kostela sv. Tomáše), Náměstí Svobody a Zelný
trh. Linka 2 obslouží všechny svoje zastávky.

0 Brno – Uherské HradištĢ
(a zpĢt)
Linka xS4B (zastávkový spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará
nemocnice – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní
zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici Střelice – Tetčice u odbočky
do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.

uky v úseku Šlapanice – Blažovice
Linka xR4 (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez
zastavování).

VÝLUKY NA LINCE S52
Dne 2. 5. 2016 od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Velké
Pavlovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Ve dnech 3. a 4. 5. 2016 od 7:30 do 14:25 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí
– Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Autobusy NAD nebudou
zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 na
autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Ve dnech 5. a 6. 5. 2016 od 7:40 do 15:10 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč
– Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Linka 4 pojede ve směru do Obřan mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní
nádraží odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady (2. kolej), čímž v
uvedeném směru vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
Linka 9 pojede ve směru do Juliánova mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní
nádraží (přeložena k viaduktu) odklonem přes zastávky Janáčkovo divadlo a
Malinovského náměstí, čímž v uvedeném směru vynechá zastávky Česká, Náměstí
Svobody a Zelný trh.
Linka 10 ve směru na Stránskou skálu a linka 12 ve směru do Komárova obslouží u
hlavního nádraží namísto 4. koleje kolej 2.

\
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Výlukové jízdní řády na www.idsjmk.cz.

_

ŽDC, s.o., informuje, že ve dnech 30. dubna a 1. kv®tna 2016
ky obou traáových kolejí v úseku Šlapanice – Blažovice na trati
VÝLUKA MEZI TIŠNOVEM A NEDVĚDICÍ NA LINCE S31
Hradišt®.
Z dìvodu zastaveného provozu na trati proto dopravce
Ve dnech 3., 4. a 5. 5. 2016 vždy od 7:30 do 17:30 hodin budou vlaky linky S31 mezi
Tišnovem a Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
í následující
opatÚení:
Letohrádek
NOČNÍ VÝLUKA NA LINCE S6
Ve dnech 30. dubna a 1. května 2016 proběhnou noční výluky na lince S6.
Vlaky Os 4139 v úseku Brno hl. n. – Nesovice a Os 4140 v úseku Nesovice – Brno hl. n.
budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou podle výlukového jízdního řádu.

rno hl. n. – Nesovice a Os 4140 v úseku Nesovice – Brno
obusovou dopravou podle výlukového jízdního Úádu.
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Ze stanice
Brno-Uhelná,zast ND >100
Brno hl.n. # 240,244,260,300,340 >100
Brno-Tržní zast MHD ;1 >100
Brno-ěípská zast MHD ;1 >101
Šlapanice >610
PonČtovice ;1 >610
Blažovice 300 >610
.Ĝenovice dolní n. >620
Slavko v u Brna ;1 >635
.Ĝižanovice ;1 >635
Marefy ;1 >645
Buþovice ;1 >645
Nevojice >645
Nesovice ;1 >655
Do stanice
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POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
S IDS JMK

Sleva ve výši 20 % se poskytuje následovně:
- cestujícím s platnou jednodenní jízdenkou do Brna
(jednodenní pro Brno za 90 Kč, jednodenní
pro všechny zóny za 190 Kč, jednodenní pro mimobrněnské
zóny za 150 Kč)
- cestující s platným předplatným (měsíčním, čtvrtletním,
ročním) kupónem na minimálně
jednu mimobrněnskou zónu (nebo více mimobrněnských zón)
- tzn. 100+101+další zóna/zóny

a
slev

Těšíme se na vás
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dní dopravy:
Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá brigádníky na
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20 % SLEVA NA VSTUP S JÍZDENKOU IDS JMK

INFO
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