INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

LETNÍ VLAKOVÉ
VÝLUKY V BRNĚ
OD 11. 6. 2016

14/2016

Od 11. června 2016 začínají v Brně vlakové výluky. Během výluk se budou měnit jízdní řády, proto
doporučujeme sledovat weby na www.idsjmk.cz a www.cd.cz.
linka S3 - vlaky od Tišnova nepojedou na Hlavní nádraží. Využijte z Králova Pole náhradní tramvajovovou
dopravu - linky 6, P6 nebo 1.
Linka S2 - vlaky v úseku Brno, hl.n. - Sokolnice-Telnice/Křenovice hor.n. budou nahrazeny prodlouženými
autobusovými linkami 610, 611, 612 a linkou xS2.

Více na straně 2 a na webu www.idsjmk.cz

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKY NA LINCE S41
Od 6. 6. 2016 od 5:30 hodin nepřetržitě do 10. 6. 2016 do 21:30 hodin proběhne
výluka na lince S41. Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní
autobusovou dopravu, která pojede podle výlukového jízdního řádu.
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 železniční stanice Moravské
Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Miroslav (Hrušovany n.J.) a na autobusy
NAD směr Ivančice.
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. Cestující využijí vlaků
linky S4 Brno hl.n. - Zastávka u Brna. Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní.
Autobusy ve směru Ivančice - Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po třech
odlišných linkách:
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 n/J.
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.
MIMOŘÁDNÁ VYLUKA NA LINCE S82
Od 4. 6. do 19. 6. 2016 budou všechny vlaky v úseku Znojmo - Retz – Guntersdorf
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 25 minut
dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět o
25 minut později (vyjma vlaku Os 2282, který do ŽST Znojmo přijede o 15 minut
později). Vlak Expres - Pálava - Podyjí jede bez omezení!

VÝLUKA NA LINCE 50 A 52
V důsledku konání automobilových závodů Vzhůru Farinovou zatáčkou bude v
sobotu 4. června 2016 v době od 9:00 přibližně do 16:00 hodin vyloučen provoz ulicí
Kohoutovickou v úseku mezi zastávkami Kohoutovice, hájenka a Stará dálnice.
Linka 50 bude odkloněna v obou směrech v úseku Kamenný vrch - Stará dálnice
přímo expres (bez zastavení) přes Bosonohy a Veselku, čímž vynechá zastávky
Jírovcova, Pavlovská, Talichova, Bellova a Kohoutovice, hájenka (v úseku Kamenný
vrch - Kohoutovice, hájenka ji nahradí níže uvedená odkloněná linka 52).
Linka 52 bude odkloněna v obou směrech v úseku Kohoutovice, hájenka - Stará
dálnice přes zastávky Bellova - Talichova - Pavlovská - Jírovcova - Kamenný vrch
(zastávka zřízena na ul. Chironově u křižovatky s ulicí Petra Křivky) a přímo expres
(bez zastavení) přes Bosonohy a Veselku
NAVAZUJÍCÍ VÝLUKA V ULICI HOROVA A SOCHROVA V BRNĚ
Z důvodu navazující rekonstrukce v ulicích Horově a Sochorově v rámci probíhající
výluky tramvajové dopravy v Žabovřeskách bude od soboty 4. června 2016 přibližně
do konce července omezen také provoz autobusů v lokalitě Rosického náměstí.
Autobusy linek 44, 67, 84, š88, N92 pojedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem
ulicí Kroftovou a neobslouží zastávku Rosického náměstí. Náhradou obslouží
zastávku Vrázova. Minibusová linka x83 bude z Rosického náměstí prodloužena přes
zastávku Přívrat až do smyčky Vychodilova.
OMEZENÍ NA LINCE 816 - ODKLON TRASY
V neděli 5. 6. 2016 od 12:00 do 20:00 linka 819, spoje 106, 109 a 110 pojedou mezi
zastávkami Chvalovice a Vrbovec, Hnízdo odklonem v obci Dyjákovičky po objízdné
trase místními komunikacemi. Na trase zastaví na přeložené zastávce Dyjákovičky, škola
umístěné cca 120 metrů ve směru Hnízdo, za křižovatkou na místní komunikaci vpravo.
VÝLUKA MEZI TIŠNOVEM A ŽELEZNÝM
V sobotu 4. 6. 2016 od 12:00 do 18:00 hodin bude neprůjezdná komunikace mezi
Tišnovem a Železným z důvodu cyklistických závodů.
Linka 332 pojede mezi zastávkami Tišnov, Riegrova a Železné, obec po objízdné trase,
která povede v Tišnově ulicemi Drbalovou a Parolkovou a dále po silnicích III/3773 a
III/3779 přes Lomničku do Železného (bez zastavování v zastávkách po trase). Zastávka
Železné, obec bude nahrazena dočasnou zastávkou u křižovatky od Lomničky.
Zastávka Železné, u Vitaru nebude obsluhována!

VÝLUKA VLAKŮ MEZI SKALICÍ N/S A BŘEZOVOU N/S
Ve dnech 7. až 10. 6. 2016 vždy od 8:30 do 13:40 hodin budou vlaky S2/ 4708, 4710,
4712, 4714, 4716 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Skalice n.Sv –
Březová n.Sv. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

POZOR ZMĚNA:
Z důvodu mimořádné výluky jsou vlaky
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlak Expres Pálava-Podyjí jede bez
omezení.

INFO

i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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VLAKOVÉ

VÝLUKY
V BRNĚ

od 11. 6. 2016
do 11. 9. 2016

!

Vážení cestující,
od 11. 6. do 11. 9. 2016 budou v Brně a jeho okolí probíhat nutné výluky na železnici.
Výluky se dotýkají téměř všech vlakových linek.
Jízdní řády budou postupně uveřejňovány na webu. Sledujte aktuální situaci a
využívejte vyhledávač spojení nebo mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

UPOZORNĚNÍ
V období od 27. 6. do 27. 8. je vzhledem k jednokolejnému provozu
mezi Brnem hl.n. a Brnem-Židenicemi riziko nepravidelností
v provozu na dotčených linkách.

S3 Brno - Vranovice - Břeclav

Vlaky S3 jedou bez omezení podle platného jízdního řádu.
Pro cestu do Brna-Židenic a dále na Tišnovsko je třeba přestoupit v Modřicích.

R3 Brno - Tišnov

Vlaky R3 pojedou do 26. 6. bez omezení. V období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince R3
plati t upravený jízdní řád. Spěšný vlak Pernštejn pojede bez omezení.

Přehled hlavních změn:

R5 Brno-Břeclav

S2 Brno - Sokolnice-Telnice - Křenovice

Vlaky S2 nepojedou v úseku Brno hl. n. – Brno-Chrlice, vybrané vlaky pak nepojedou
ani v úseku Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice.

Vlaky R5 pojedou bez omezení. Spěšný vlak Expres Pálava-Podyjí pojede beze změny,
pouze v neděli večer bude při zpáteční cestě ukončen v Brně hl. n. místo v BrněKrálově Poli.

Náhradní doprava bude po celou dobu výluky zabezpečena takto:
• ze stanice Sokolnice-Telnice budou do Brna hl. n. (Uhelná) prodlouženy autobusy
610, 611 a 612. Cestou zastaví pouze na zastávce Brno, Hanácká;
• v úseku Brno-Chrlice – Brno hl. n. (Uhelná) pojedou bez zastavení autobusy xS2,
které budou v Brně-Chrlicích navazovat na vlaky S2 do/z Křenovic hor. n.;
• z Brna-Chrlic bude do Brna hl. n. (Uhelná) navíc prodloužena i autobusová linka 509.

Na období od 15. 7. do listopadu 2016 je plánována nepřetržitá výluka vlakové
dopravy mezi Náměští nad Oslavou a Okříškami.
Vlaky R4 budou v tomto termínu nahrazeny autobusy odjíždějícími od brněnského
hlavního nádraží ze stanoviště u nádražní budovy u viaduktu u ulice Křenová.

V období od 4. 7. do 18. 7. nepojedou vlaky ani v úseku Brno-Chrlice – Křenovice
hor.n. a budou nahrazeny protaženou autobusovou linkou xS2.

S6 Brno - Kyjov

S2 Brno - Blansko

Vlaky S2 jedou bez omezení do 26. 6. Od 27. 6. do 27. 8. bude na lince S2 platit
upravený jízdní řád.

R2 Brno - Blansko

Vlaky R2 pojedou ve stávající trase a budou mít uspíšeny odjezdy z Brna hl. n. a
opožděny příjezdy do Brna hl. n. Od 11. 6. bude na lince platit upravený jízdní řád.
Další jízdní řád bude platit pro období od 27. 6. do 27. 8.

S3 Brno - Tišnov

Vlaky S3 (Žďár nad Sázavou –) Tišnov – Brno pojedou do Brna-Židenic beze změny,
odtud však pojedou po nákladním průtahu mimo Brno hl.n. a ukončí jízdu ve stanici
Modřice. Zde bude možnost přestupu na vlaky S3 Brno hl. n. – Vranovice – Břeclav.
Provoz ranních a odpoledních posilových vlaků vytvářejících čtvrthodinový interval
bude prodloužen až do 30. 6. a opětovně bude zahájen již 1. 9. Tyto posilové vlaky
však pojedou pouze do Brna-Králova Pole, kde bude navazovat tramvaj P6 s trasou
Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí – Hlavní nádraží.
Stejně jako v minulém roce bude na úseku Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí
– Česká opětovně možno využít i linku 6, případně od Semilassa linku 1.
V náhradní tramvajové dopravě budou plati t jak jízdenky IDS JMK tak jízdenky
Českých drah, a to nejdále v trase Královo Pole, nádraží – Malinovského náměstí /
Česká – Hlavní nádraží – Nové sady.
Vlaky S3 Břeclav – Vranovice – Brno ukončí svoji jízdu ve stanici Brno hl. n. s tím, že v
Modřicích bude možnost přestupu na vlaky S3 směr Brno - Královo Pole – Tišnov – Žďár n/S.
V období mezi 7. 7. a 3. 8. v ranní špičce pojedou z důvodu uzavírky komunikací
v Kuřimi posilové vlaky mezi (Tišnovem-) Kuřimí a Brnem-Královým Polem.

INFO

i www.idsjmk.cz

R4 Brno - Náměšť nad Oslavou

Vybrané vlaky S6 budou mít do 26. 6. z Brna hl. n. mírně uspíšené
odjezdy. Od 27. 6. do 27. 8. bude na lince S6 plati t upravený jízdní řád.

Noční vlaky
Noční vlaky zajišťující rozjezdy z Brna hl. n. v sobotu, neděli a státní svátek
v rozmezí 0:33 až 0:39 hod pojedou beze změny podle stávajících jízdních řádů.

Platnost jízdních dokladů
Pro cestující s jednorázovými nebo předplatními jízdními doklady IDS JMK se
situace nijak nemění. Tito cestující si nadále kupují stejné jízdenky jako dosud.
Cestující s jednorázovými jízdenkami Českých drah vydanými ze stanice nebo
do stanice případně přes stanici Brno hlavní nádraží mohou tyto jízdenky využít
v autobusových linkách 509, 610, 611, 612 a xS2 a dále rovněž v tramvajové lince P6
a všech dalších tramvajových linkách v úseku Královo Pole, nádraží - Hlavní nádraží Nové sady. Jízdenky neplatí pro cestu městskou dopravou mezi Židenicemi a Hlavním
nádražím. V linkách 509, 610, 611, 612, xS2 platí jízdenky Českých drah pouze v úseku
Brno - Sokolnice-Telnice.
Cestující s traťovými jízdenkami, jízdními doklady v elektronické podobě,
mezinárodními jízdními doklady a dalšími druhy dokladů mohou již ve vlacích
nebo v přestupních stanicích požádat pověřené osoby Českých drah o vydání
zvláštního jízdního dokladu, který bude platit v autobusových linkách 509, 610, 611,
612, xS2 a dále rovněž v tramvajové lince P6 a všech dalších tramvajových linkách
v úseku Královo Pole, nádraží - Hlavní nádraží - Nové sady.

Další informace Vám poskytnou pracovníci na nádražích
nebo je naleznete na www.idsjmk.cz a www.cd.cz.

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY
V AQUALANDU MORAVIA
Využijte jedinečné nabídky, kdy máte příležitost navštívit aquapark
za pouhou jednu korunu na 3 hodiny!

vodní
bar

12
atrakcí

20
tobogánů

sauny
masáže

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY
Letošní otevření sezóny bude úplně jiné, než předešlé dva roky!

Tento rok pro Vás nechystáme speciální program, ale speciální cenu! Vstupné do aquaparku za jednu korunu na 3 hodiny.
Přijďte vyzkoušet a otestovat náš aquapark „zdarma“ včetně vodního baru ve venkovním bazénu Riviera.
Aqualandu Moravia otevírá také dva největší tobogány a to Abyss a Boomerango! Využijte jedinečné nabídky, kdy máte příležitost navštívit
náš aquapark za pouhou jednu korunu!
Jak a kde můžete získat vstupenku za jednu korunu? Tato akce pouze v předprodeji na e-shopu!
1. Zakupte si nyní na eshopu www.koupejse.cz vstupenku za nabízených 101,- Kč
2. Vstupte do areálu 10. června do 10:00
3. Na pokladně Vám vrátíme 100,- Kč v hotovosti nazpět
4. Užijte si 3 hodiny plné zábavy a odpočinku v areálu Aqualandu Moravia!

červen

10

OD 7:30
DO 21:00

Vstupenka Vás opravňuje k pobytu v zoně AQUAPARK na celkovou dobu 3 hodiny dne 10. června 2016.
V čase 3 hodin je zahrnut i čas na výstup z areálu (šatna a průchod pokladnami).
V případě prodloužení pobytu zaplatíte pouhých 49,- Kč za každou další započatou hodinu v areálu.
Pokud nestihnete vstup do 10:00, nebojte! Vaši vstupenku za 101 korun můžete stále využít v průběhu celého dne bez nároku na vrácení 100,- Kč.

Vstupenky k zakoupení POUZE NA E-SHOPU AQUALANDU - http://www.aqualand-moravia.cz.

POZOR BONUS!

PRO PRVNÍCH 200 NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ PŘIJEDOU NAVŠTÍVIT AQUALAND MORAVIA 10. ČERVNA JE PŘIPRAVEN DÁREK NAVÍC,
CELODENNÍ VSTUPENKU DO AQUALANDU MORAVIA NA LETNÍ SEZÓNU ZCELA ZDARMA!

www.aqualand-moravia.cz
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DOPRAVA
NA OHŇOSTOJE

Kulturní a zábavné programy v oblasti Brněnské přehrady s návaznými
soutěžními ohňostrojnými představeními přehlídky Ignis - Brunensis vždy
ve 22:30 se uskuteční ve dnech 4., 8., 11. a 15. června 2016.

ÚVODNÍ SHOW SOUTĚŽE • Brněnská přehrada

sobota 4. 6. / 22:30
„NAHORU A DOLŮ“
IGNIS BRUNENSIS TEAM
Česká republika – Německo

SOUTĚŽNÍ OHŇOSTROJ • Brněnská přehrada

Mimořádné posilové spoje budou rovněž zajištěny na regionálních
autobusových linkách - zejména na linkách 302 a 303 před zahájením a po
ukončení ohňostroje.

středa 8. 6. / 22:30
„ZAKLIATÁ ZEM“

Jízdní řády linek:
P302 - http://www.idsjmk.cz/jrady/P302.pdf?lockoutId=4833&date=15.6.2016
P303 - http://www.idsjmk.cz/jrady/P303.pdf?lockoutId=4833&date=15.6.2016

PRIVATEX PYRO
Slovensko

SOUTĚŽNÍ OHŇOSTROJ • Brněnská přehrada

V Brně bude doprava zajištěna následovně:
Přibližně od 19:00 hodin postupně posilován provoz na linkách 1, 11, 30 a 50 do oblasti
Bystrce. Rovněž budou zavedeny mimořádné posilové tramvajové linky P1 (Hlavní nádraží
- Pisárky - Bystrc, Přístaviště) a P3 ((Stará osada -) Česká - Veveří - Bystrc, Přístaviště). Dále
bude prodloužen provoz denních linek 1, 11, 4, 8, 26, 30 a 50 přibližně do 0:50 hodin (v
tomto čase pojedou poslední posilové spoje z oblasti Bystrce). Linka 11 bude až do nočního
ukončení provozu vedena v celé trase z Lesné, Čertovy rokle.
Po vyčerpání kapacity posilových spojů prodloužených denních linek (přibližně od 0:15
hodin) následně zajistí přepravu cestujících z Bystrce do centra autobusy řazené ze zastávky
Přístaviště jako posilové spoje nočních linek N92, N93 a N98.
Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží v čase
0:30 (pouze odjezd) i v nocích 08./09. 6. a 15./16. 6.
POZOR: Vzhledem k možným změnám v obězích vozidel také na ostatních pravidelných
tramvajových linkách mohou být ve večerních hodinách změněny garantované odjezdy
nízkopodlažních tramvají.

www.idsjmk.cz
www.ignisbrunensis.cz
INFO

i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

sobota 11. 6. / 22:30
„ŠPANĚLSKO A
KLASIKOVÉ“
FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ
Španělsko

SOUTĚŽNÍ OHŇOSTROJ • Brněnská přehrada

středa 15. 6. / 22:30
„PLENUS“
MACEDOS PIROTECNIA
Portugalsko

EPILOG • nad hradem Špilberk

sobota 18. 6. / 22:30
„OHNIVÝ BROKÁT
PRO CÍSAŘE“

FLASH BARRANDOV SFX Česká republika
k 700. výročí narození Karla IV

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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