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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

Výluka vlaků
mezi Brnem
a Blanskem/
letovicemi

11/2016

Ve dnech 14. až 19. května 2016 proběhne nepřetržitá výluka na lince S2
mezi Brnem a Letovicemi.
Vlaky linky S2 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
POZOR: autobusy náhradní dopravy odjíždějí z Brna dříve!

S2

Děkujeme za pochopení

aktuality a změny v dopravě
Výluka na lince S2
Od 14. 5. 2016 od 0:00 nepřetržitě do 19. 5. 19:25 hodin proběhne výluka na lince
S2 mezi Brnem a Blanskem/Letovicemi. Vybrané vlaky budou po dobu výluky
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle
výlukového jízdního řádu.
POZOR: výluka se dotýká také rychlíku R2/874 (ve dnech 16. až 19. 5.) , který odjíždí
z Brna hl.n. o 10 minut dříve.
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka xS2A – jede ze stanice Brno hl. n. do stanice Adamov a slouží pro rozvoz
cestujících mezi uvedenými stanicemi. (V ŽST Adamov je zajištěn přestup cestujících
na vlak ve směru Letovice). POZOR: Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 19 min.
dříve oproti pravidelnému JŘ !
Linka xS2B – přímá linka ze stanice Brno hl. n. do stanice Blansko. V ŽST Blansko je
zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. POZOR: Autobusy ND jedou z
ŽST Brno hl. n. o cca 6 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka xS2C – jede ze stanice Brno hl. n. do stanice Bílovice nad Svitavou přes BrnoŽidenice (V Bílovicích je zajištěn přestup na linku 210). POZOR: Autobusy ND jedou z
ŽST Brno hl. n. o cca 11 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka xS2A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl. n. přes
Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka xS2B – 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 xS2C – (výchozí z Bílovic nad Svitavou) do stanice Brno hl. n. přes Brno-Židenice.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. – u nádražní budovy u viaduktu Křenová
Brno-Židenice (linka xS2B) – na ulici Drobného, aut. zastávka IDS JMK „Zimní stadion“;
Brno-Židenice (linka xS2A a linka xS2C) před staniční budovou, autobusová zastávka IDS JMK „Židenice, nádraží“;
Bílovice nad Svitavou (linka xS2A a linka xS2C) - u nádraží, na zastávce autobusů IDS JMK „Bílovice nad Svitavou,
žel. st.“;
Babice nad Svitavou (linka xS2A) – na odstavné ploše pod LDN Babice nad Svitavou, přístup k nádraží lávkou
přes řeku;
Adamov (Linka xS2A) – před staniční budovou
Blansko (linka xS2B) – před staniční budovou“)

Rally vyškov
V sobotu 14. 5. 2016 proběhne na Vyškovsku tradiční akce Rally Vyškov.
Linka 157 pojede mezi 10:00 a 14:30 dle výlukového jř. Spoje z/do Adamova a Křtin
budou vedeny pouze z/do zastávky Bukovinka. V úseku Račice- Pístovice, Pístovice –
Vyškov, aut.st. a zpět pojedou náhradní spoje v pravidelných časech. V úseku RačicePístovice, Pístovice – Bukovinka a zpět spoje mezi 10:00 a 14:30 nejedou.
Linka 753 jede dle JŘ a ve své trase. Pouze spoje 303, 304, 305, 308 budou v době

Kontrola
jízdenky
po zakoupení

INFO

závodu v úseku mezi Herolticemi a Rybníčkem poblíž říčky Haná křižovat trasu závodu
za asistence přítomného dispečera a pořadatelů - spoj 303 v čase 12:25, spoj 304
v čase 9:26, spoj 305 v čase 16:35, spoj 308 v čase 13:36.
Linka 752 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 264 vyjíždí z Vážan o 53 minut dříve.
Spoje 263, 265, 266 pojedou obousměrně v úseku mezi zastávkami Topolany a PrusyBoškůvky, Boškůvky odklonem zpět na I/47 poté přes Heroltice, Rybníček, Medlovice,
Moravské Málkovice. Spoje na odklonové trase mezi Herolticemi a Rybníčkem poblíž říčky
Haná budou křižovat trasu závodu za asistence přítomného dispečera a pořadatelů - spoj
263 v čase 12:25, spoj 265 v čase 16:35, spoj 266 v čase 13:36.
Linka 756 pojede dle výlukového jízdního řádu. Spoj 263 vyjíždí z Vyškova o 60 minut
dříve. V čase pravidelného odjezdu je zaveden náhradní spoj 201 v úseku Vyškov –
Pustiměř, náves. Spoj 266 vyjíždí z Podivic o 60 minut později. V čase pravidelného
odjezdu je zaveden náhradní spoj 202 v úseku Pustiměř, náves – Vyškov.
přesun zastávek ve znojmě -14. a 15. 5
Znojmo, nám. Svobody lázně směr Pražská/Přímětice (zastávky linek 801, 803, 804,
805, 808, 811 až 816) bude přeložena na hlavní silnici k zastávce linky 817.
Znojmo, nám. Svobody lázně směr Žel.st./Aut.st. bude přeložena na hlavní silnici asi
o 150 m směrem k Mariánskému nám.

otevřené sklepy

hnanice 2016

Návštěvníkům se v sobotu 14. května 2016 již popáté naskytne jedinečná
možnost navštívit soukromé sklípky místních obyvatel, ochutnat vína nového
ročníku a zažít pravou moravskou atmosféru. Akce se koná ve Sklepní uličce v
Hnanicích v době od 10.00 do 18.00 hodin.
Posílena bude linka 818 dle speciálního jízdního řádu.
Zajištěny jsou návaznosti na linky S8, S81, ExPP, 108, 432, 816.
Pro cestující ze Znojma
U řidiče v autobusu na lince 818 si kupte jízdenku 2zónovou za 20 Kč pro jednu
cestu.
Pro cestující z Brna
Pro rodiny doporučujeme celodenní jízdenku IDS JMK za 150 Kč nebo 190 Kč.
Tato jízdenka v sobotu platí pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let po celý den. Jízdenku
zakoupíte u řidiče v autobusu.
Více o akci naleznete na
http://www.obechnanice.cz/dokumenty-menu pozvankyobec/924-2016-01-11-15-02-45.

Vážení cestující,
po zakoupení jízdenky u řidiče nebo předplatní jízdenky na předprodejních
místech si překontrolujte správnost vydané jízdenky. Dle Smluvních
přepravních podmínek je cestující povinen zkontrolovat vydanou nebo
označenou jízdenku.
V případě chyby ihned jízdenku reklamujte. Děkujeme vám za spolupráci.
i www.idsjmk.cz
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Výluka na lince S8
Ve dnech u 16. a 17. května 2016 proběhnou, vždy v době od 8:00 do 14:15 hod.,
výluky na lince S8 v úseku Hrušovany nad Jevišovkou – Hodonice.
V úseku Břeclav – Znojmo budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Platí výlukový jízdní řád.
Pozor: autobusy náhradní dopravy odjíždějí ze Znojma dříve než je pravidelný odjezd!
Výluka na lince S41 (Rakšice - Miroslav)
Ve dnech 16., 17., 18. května 2016, vždy v době od 7:20 do 13:40 hodin proběhnou
výluky v úseku Rakšice – Miroslav na lince S41.
Náhradní autobusová doprava bude zavedena mezi Rakšicemi a Bohuticemi a bude
organizována dle výlukového jízdního řádu.
Pozor: Spoje náhradní autobusové dopravy ze stanice Bohutice odjíždějí ve směru
Brno dříve, než je pravidelný odjezd vlaků.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov,
Rakšice, žel. st.“;
Bohutice - u nádraží na křižovatce silnic pod přejezdem.
Výluka na lince S41 (Moravský krumlov - miroslav)
Ve dnech 19., 20. května 2015, vždy v době od 7:40 do 13:35 hodin proběhnou
denní výluky v úseku Moravský Krumlov – Miroslav. Všechny vlaky budou po dobu
výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Spoje náhradní autobusové dopravy ze stanic Bohutice a Rakšice odjíždějí ve směru
Brno dříve, než je pravidelný odjezd vlaků.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský
Krumlov, žel. st.“;
Rakšice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov,
Rakšice, žel. st.“;
Bohutice – u nádraží na křižovatce silnic pod přejezdem;
Výluka na lince S91
Dne 19. 5. 2016 proběhne v době 7:40 do 14:15 hodin výluka na lince S91 v úseku
Strážnice – Sudoměřice nad Moravou. Osobní vlaky budou nahrazeny, počínaje
vlaky Os 2706 a 2709 a konče vlaky Os 2710 a 2715, autobusy v úseku Strážnice –
Hodonín a opačně.
Autobusy pojedou dle výlukového jízdního řádu s odjezdy z Hodonína dříve, než je
pravidelný odjezd vlaků, naopak budou přijíždět později, než je pravidelný příjezd
vlaků.
Omezená obsluha ulice řípské
Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky nebude možná od pondělí 16. května 2016
5:00 do ukončení prací (předpoklad 3. června 2016) jízda ulicí Řípskou od křižovatky
s ulicí Vlárskou po křižovatku s ulicí Hviezdoslavovou (pouze v uvedeném směru)
Trolejbusy linky 31 pojedou mezi zastávkami Vlárská (přeložena do ulice Vlárské)
a Černovičky pouze ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Vlárskou, přičemž
navíc obslouží zastávku Vozovna Slatina.
Noční linka N89 pojede mezi zastávkami Vlárská (přeložena do ulice Vlárské) a
Černovičky pouze ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Vlárskou, přičemž
navíc obslouží zastávku Vozovna Slatina.

49. VALTICKÉ VINNÉ TRHY

běžecký závod v brně - omezení na linkách 49 a 50
Z důvodu konání běžeckého závodu nebude v sobotu 14. května 2016 od 20:00 do
23:00 průjezdná ulice Kšírova.
Linka 49 pojede mezi zastávkami Horní Heršpice (přeložena do ulice Sokolovy) a
Mariánské náměstí obousměrně odklonem přes zastávku Hněvkovského, čímž vynechá
zastávku Kšírova a ve směru na Úzkou také zastávku Komárov. V opačném směru
obslouží zastávku Komárov v ulici Hněvkovského společně s linkami 40, 48 a 63.
Linka 50 pojede mezi zastávkami Horní Heršpice (přeložena do ulice Sokolovy)
a Komárov (Mariánské náměstí) odklonem přes zastávku Hněvkovského, čímž
vynechá zastávku Kšírova. Ve směru do Bystrce obslouží zastávku Komárov v ulici
Hněvkovského společně s linkami 40, 48 a 63.
Spoj linky N94 jedoucí z Modřic na spojení k Hlavnímu nádraží ve 23:00 pojede
mezi zastávkami Horní Heršpice (přeložena do ulice Sokolovy) a Mariánské náměstí
obousměrně odklonem přes zastávku Hněvkovského, čímž vynechá zastávky Kšírova
a Komárov.
Změny zastávek v bořitově
Od 17. 5. 2016 do 30. 5. 2016 dochází ke změně zastávek v Bořitově:
Linka 162 pojede v uvedené době pouze ve směru do Boskovic mezi zastávkami
Černá Hora, nám. a Lysice, Perná odklonem přes Bořitov. Na trase zastaví na zastávce
Bořitov, vynechá zastávku Bořitov, ZD.
Ve směru jízdy do Černé Hory a Kuřimi je linka 162 vedena po standardní trase.
Linka 235, spoje 8 a 92 pojedou v úseku Rájec-Jestřebí, Jestřebí až Lysice, pohostinství
odklonem do zastávky Bořitov, sokolovna a dále do
zastávky Bořitov. Uvedené spoje obslouží zastávky v Bořitově v opačném pořadí
oproti jízdnímu řádu.
Ostatní spoje linky 235 jsou vedeny po standardní trase.
Linka 301 pojede v uvedené době pouze ve směru do Lysic, Kunštátu a Olešnice mezi
zastávkami Černá Hora, nám. a Lysice, pohostinství odklonem přes Bořitov. Na trase
zastaví na zastávce Bořitov, vynechá zastávku Bořitov, ZD.
Ve směru jízdy do Černé Hory a Brna je linka 301 vedena po standardní trase.

Studentský majáles
Vzhledem ke konání akce Studentský Majáles v areálu na ulici Hněvkovského dojde
v sobotu 14. května a v neděli 15. května 2015 ke změnám v provozu některých linek.

Valtic
8ha–a9

Provoz tramvajové linky 12 bude ve večerních hodinách posílen a prodloužen
přibližně do 0:30. Vzhledem ke změnám v obězích vozidel na lince 12 dochází ve
dnech 14. a 15. května 2016 ke změnám garantovaných časů odjezdů nízkopodlažních
vozidel.
Na lince 50 budou zajištěny mimořádné spoje nad rámec běžného jízdního řádu.

Upozorňujeme návštěvníky, aby pro cestu z akce využívali pouze výše uvedené
tramvajové, příp. autobusové linky od zastávky Komárov. Noční autobusové linky
N94, N95 ve směru k hlavnímu nádraží nebudou posilovány!

13. 5. a 14. 5. 2016, Valtice, areál valtického zámku

%álav
Znoje

Novodobé Valtické vinné trhy, nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní
účastí v ČR, navazují na více než stopadesátiletou historii vinných trhů ve
Valticích. Na 150 vinařských firem a společností přiveze každoročně do soutěže
téměř tisícovku vín. Hodnocení vín provádí profesionální degustátoři.
Pro cestu doporučujeme využít přímý vlak Expres Pálava - Podyjí, který odjíždí
v sobotu z Brna v 8:06 a jede přímo do Valtic.
Více o akci na:

http://www.wineofczechrepublic.cz/akce-a-novinky/kalendar-akci/7905-49-valticke-vinne-trhy.html
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