INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

BRNĚNSKÁ A
VYŠKOVSKÁ
MUZEJNÍ
NOC 2016

12/2016

V sobotu 21. května se již tradičně otevřou muzea v Brně a dalších městech
Jihomoravského kraje v rámci muzejní noci.
Ve Vyškově (Muzeum Vyškovska) probíhá muzejní noc již dnes.
Využijte tuto jedinečnou možnost. V provozu budou již tradičně bezplatné
autobusové linky označené A až H.
Více o dopravě na straně 3 a na http://www.brnenskamuzejninoc.cz.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKY NA LINCE S2 SMĚR KŘENOVICE
Od 24. do 29. května budou probíhat z důvodů pravidelných oprav výluky na lince
S2 směrem na Křenovice. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přehled výluk
Od 24. do 26. 5. 2016 vždy od 8:10 do 14:15 hodin - Křenovice horní nádr. – Brno
hl.n. Vlaky linky S2/ 4010, 4012, 4014, 4744, 4746, 4748 budou v úseku Křenovice
horní nádr. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
V úseku Sokolnice-Telnice – Chrlice – Brno hl.n. jedou vlaky beze změny.
Vlaky linky S2/ 4711, 4713, 4715, 4717, 4719, 4721 budou v úseku Sokolnice –
Telnice - Křenovice horní nádr. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Na autobusy NAD ze směru Křenovice hor.n. nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky,
včetně pokračování vlaků samotných směr Blansko.
Dne 27. 5. 2016 od 8:30 do 13:30 budou vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n – SokolniceTelnice 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
Na autobusy NAD ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky,
včetně pokračování vlaků samotných směr Blansko.
Ve dnech 28. a 29. 5. 2016 od 7:00 do 17:00 hod vlaky linky S2 budou v úseku Brno
hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

OMEZENÁ OBSLUHA HEROLTICE BĚHEM VÍKENDU LINKOU 331
Od soboty 21. 5. 2016 od 0:00 hodin do neděle 22. 5. 2016 do 12:00 hodin vynechá
linka 331 závlek do Heroltic. V zastávce Heroltice, rozc.1.0.
Změna zastávek:
Heroltice: bez obsluhy linkou 331.
ZASTÁVKA VEVERSKÉ KNÍNICE, HORNI KONEC BEZ OBSLUHY
Od pondělí 23. 5. 2016 do pátku 8. 7. 2016 nebudou linky 153 a 402 obsluhovat
zastávku Veverské Knínice, horní konec z důvodu výstavby kanalizace.
Omlouváme se za komplikace.

Slevový
program

s jízdenkou
IDS JMK
slevy až 20 %

Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4725, 4721, 4717, 4713, 4707
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4752, 4012, 4748, 4744, 4008, 4742
Na autobusy NAD ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky.
VÝLUKY NA LINCE S2 MEZI BŘEZOVOU NAD SV. A SKALICÍCÍ NAD SV.
Ve dnech 25. a 26. 5. 2016 vždy od 8:30 do 13:40 hodin budou vlaky linky S2/4708,
4710, 4712, 4714, 4716 mezi Skalicí nad Svitavou a Březovou nad Svitavou
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ostatní vlaky jedou bez omezení.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Březová nad Svitavou, žel.st.“;
Moravská Chrastová –na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská
Chrastová, pošta“;
Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;
Letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“;
Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
Svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
Skalice nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Skalice
nad Svitavou, žel. st

RYCHLÍKY
V IDS JMK

www.idsjmk.cz/slevy

Velkou výhodou cestování s IDS JMK je možnost využívat všech zaintegrovaných
rychlíků. Tyto vlaky jsou označeny jako R nebo se jedná o spěšné vlaky. Platí na
nich běžné jízdenky. Přehled zaintegrovaných linek rychlíků IDS JMK:
R2 - Brno - Březová nad Svitavou
R3 - Brno - Tišnov
R4 - Brno - Náměšť nad Oslavou

R5 - Brno - Břeclav - Moravský Písek
R6 - Brno - Veselí nad Moravou
R7 - Brno - Vyškov

POZOR: Nelze cestovat vlaky kategorie IC, EC a RJ.
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ZA BRNO
S IDS JMK

V rámci akce:
BRNO – MĚSTO
UPROSTŘED EVROPY
hrady
...festival zábavy pod
Špilberk a Veveří
www.ignisbrunensis.cz

sobota 18. 6. 2016
a
Zámek Slavkov u Brn
p
stu
historický autobus+v
neděle 19. 6. 2016
historické kolečko
historická vozidla

Linka 932 bude během akce posílena následovně:
- v čase 9:19 budou vypraveny společně
s pravidelným spojem 253 posilové spoje v trase
„Veselí nad Moravou, žel. st.“ - „Blatnice pod Sv.
Ant., Vrbové“,
- v čase 11:19 budou vypraveny navíc posilové
spoje v trase „Veselí nad Moravou, žel. st.“ „Blatnice pod Sv. Ant., Vrbové“,
- v čase 18:45 bude vypraven společně s
pravidelným spojem 258 posilový spoj v trase
„Blatnice pod Sv. Ant., Vrbové“ - „Veselí nad
Moravou, žel. st.“.

sobota 18. 6. 2016

Výhodná
cena
120/60 Kč

s jednou jízdenkou a vstupenkou
historickými autobusy z Brna do
Slavkova u Brna + prohlídka zámku
odjezdy z náměstí Svobody v Brně:
9:30, 11:00, 12:30, 14:00 a 15:30

www.vinariblatnice.cz

neděle 19. 6. 2016
historické kolečko

- parní vlak Brno – Kuřim
- historické autobusy Kuřim – Bystrc
- historické trolejbusy Bystrc – Pisárky
- historické tramvaje Pisárky – náměstí Svobody
- doprovodný program v Kuřimi (např. přehlídka
historických automobilů a program pro děti)

Sledujte na www.idsjmk.cz a www.ignisbrunensis.cz

Pozvánka DPMB - 70 let lodní dopravy
Vzhledem ke konání oslav 70. výročí lodní dopravy na brněnské přehradě bude v sobotu
21. května 2016 od 11:30 do 18:00 v provozu mimořádná autobusová linka 101 zajišťující
dopravu z České (zastávka linky 32 v ul. Brandlově) k přístavišti lodní dopravy v Bystrci.
Provoz na lince budou zajišťovat historická vozidla z depozitáře Technického muzea v Brně.
Na lince 101 neplatí tarif IDS JMK. Jízdenky budou prodávat při nástupu průvodčí ve vozidlech.
Cena jednosměrné jízdenky je stanovena na 30 Kč, cena zpáteční jízdenky na 50 Kč.
Zve Vás Dopravní podnik města Brna.
Více na http://dpmb.cz/?seo=novinky&id=2138.
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V sobotu 21. května 2016 přibližně od 18:00 do 24:00 hodin se uskuteční tradiční akce Brněnská
muzejní noc.
Do muzeí nacházejících se mimo centrum nebo mimo území města Brna bude zajištěna kyvadlová doprava následujícími mimořádnými autobusovými linkami:
A - Česká – Technické muzeum se zastávkami: Klusáčkova a Skácelova v základním intervalu
mezi spoji 10 minut;
B - Žlutý kopec (Mahenův památník) – Česká – Bratislavská se zastávkou: Körnerova
(u divadla Radost na Bratislavské ul.; jen směr Žlutý kopec), v základním intervalu 30 minut;
C - Česká – Mohyla Míru bez zastávek v intervalu 60 minut, kapacita této linky je přizpůsobena
kapacitě areálu Mohyly Míru a interval nelze zkrátit ani řadit posilové spoje;
D - Česká – Rajhrad se zastávkami: Úzká (Fait Gallery), Komárov a Chrlické nám. v základním
intervalu 15 minut;
E - Česká – Hrad Špilberk bez zastávek v základním intervalu 5 minut;
F - Česká – Anthropos se zastávkami: Mendlovo nám. a VIDA! (Křížkovského) v int. 7-8 minut;
G - Česká – Zetor Gallery se zastávkami: Úzká (Fait Gallery) a Hladíkova v základním intervalu
30 minut;
H - Česká – Předklášteří bez zastávek v intervalu 60 minut, kapacita této linky je přizpůsobena
kapacitě areálu Podhoráckého muzea a interval nelze zkrátit ani řadit posilové spoje.

BRNĚNSKÁ
MUZEJNÍ
NOC 2016

Jízdní řády - http://www.idsjmk.cz/aktuality/JRMuzejniNoc2016.pdf.
Provoz všech uvedených linek bude zajišťován od 18 přibližně do 0:30 hodin (poslední spoje
z České na linkách A, B, E, F odjedou do cca 23:30 hod., na linkách C, D, G a H cca do 22:30 hod.),
přeprava cestujících je zdarma, výchozí zastávky Česká.
Na linku A budou navíc na posilové spoje nasazeny také historické autobusy Technického muzea;
na všech linkách budou vybrané odjezdy zajišťovat nízkopodlažní autobusy.
V nočních hodinách budou v souvislosti s konáním Brněnské muzejní noci podle aktuální situace
posíleny exponované směry některých nočních autobusových linek od spojení u hlavního nádraží a přibližně do 1:00 hodin bude prodloužen provoz tramvajových linek 1, 4 a 8.

http://www.brnenskamuzejninoc.cz
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