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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

TUristbus
nové spojení mezi
Jižní Moravou a
Rakouskem

17/2016

Vážení cestující,
od 1. 7. 2016 bude jezdit mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem speciální autobus
pojmenovaný jako TURISTBUS po trase Podivín - Lednice - Valtice - Schrattenberg Herrnbaumgarten - Poysdorf - Poysbrunn - Falkenstein - Drasenhofen - Mikulov - Pasohlávky,
Aqualand.

TURISTBUS
jede již od 1. 7.

Na lince platí běžný tarif IDS JMK. TURISTBUS je v provozu od 1. 7. do 30. 10. 2016.
Více na straně 3 nebo na www.idsjmk.cz/turistbus.

aktuality a změny v dopravě
provoz o prázdninách
Během školních prázdnin nejedou vybrané vlakové a autobusové spoje označené
inverzními značkami v jízdních řádech.
V Brně jezdí doprava podle jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž
nejedou zvláštní autobusové školní spoje.
Sledujte prosím podrobněji jízdní řády nebo využijte vyhledávač spojení.
Tarifní upozornění pro studenty a žáky:
- všechny předplatní jízdenky IDS JMK platí také během školních prázdnin
- není možné používat univerzální jízdenku žákovskou.
nové výlukové jízdní řády na vlakových linkách S2, R2, S3, R3, S6 a R6
Od 27. 6. 2016 v souvislosti s pokračujícími pracemi budou na linkách S2, R2, S3, R3,
S6 a R6 platit nové jízdní řády. Doporučujeme vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz,
kde jsou uvedeny také klasické PDF jízdní řády.
S2 a R2
V úseku Brno hl.n. – Blansko – Rájec-Jestřebí a opačně nejedou vlaky:
S2/4002, 4004, 4006, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4001, 4003, 4005, 4063,
4065, 4653, 4067, 4069.

Výluka na lince 223 mezi Blanskem a klepačovem
Od 27. 6. 2016 do přibližně 15. 10. 2016 bude probíhat výluka na autobusové lince
223 mezi Blanskem a Klepačovem z důvodu opravy komunikace.
Na lince 223 bude platit výlukový jízdní řád, který najdete na webu www.idsjmk.cz.
Spoje linky 223 v úseku Blansko, aut. st. až Blansko, Klepačov bude zajišťovat minibus.
Cestující z/do Klepačova si na autobusovém stanovišti pokračující dále si přestoupí
do náhradního autobusu.
Jízdenky: cestujícím jedoucím z/do Klepačova do/z centra Blanska jsou uznávány
úsekové jízdenky jako přestupní na linkách 222 a 223, s platností 45 minut od vydání.
cyklistický závod na kyjovsku
Vážení cestující o víkendu 25. a 26. 6. pokračuje na Kyjovsku cyklistický závod. V
oblasti je omezena doprava a změny jsou především na linkách 106 a 660. Podrovbné
informace jsou na webu www.idsjmk.cz.
Historické linky v provozu

Některé vlaky linky R2 z Brna jedou dříve cca o 8 minut. Vlak R2/1977 ukončí jízdu
v žst. Brno dolní n. a pro výstup zastaví v Brně – Židenicích.
S3 a R3
V úseku Brno hl.n. – Modřice - Hrušovany u Brna – Vranovice a opačně nejedou vlaky:
S3/4921, 4923, 4925, 4929, 4941, 4943, 4945, 4947, 4653, 4922, 4924, 4650, 4652,
4654, 4940, 4942.
POZOR: Většina vlaků linky R3 odjíždí z Brna hl.n. dříve a přijíždí do Brna hl.n.
později.
Výluka na lince S91
Ve dnech 28. 6. a 29. 6. 2016 vždy od 7:15 do 13:00 proběhnou výluky na lince
S91 mezi Veselím nad Moravou a Vrbovcemi. Vlaky budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou následovně:
Vlaky linky S91 / 2707 budou v úseku Veselí nad Mor. – Javorník nad Vel. zast. nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.
Vlaky linky S91 / 2709, 2711 budou v úseku Veselí nad Mor. – Vrbovce nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky linky S91 / 2706 budou v úseku Javorník nad Vel. zast. – Veselí nad Mor. nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.
Vlaky linky S91 / 2708, 2710 budou v úseku Vrbovce – Veselí nad Mor. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Od soboty 25. června 2016 probíhá pravidelný sezónní víkendový provoz historické
tramvaje a trolejbusů na linkách H4 a H24.
Linka H4 provozovaná historickou tramvají je vedena po trase Komenského náměstí
- Česká - Náměstí Svobody - Zelný trh - Hlavní nádraží - Nové sady - Hybešova Václavská - Mendlovo náměstí (Možnost přestupu na linku H24).
Linka H24 provozovaná historickými trolejbusy v obdobném časovém rozsahu,
intervalu a s možnou přestupní návazností na linku H4 po trase a zastávkách Mendlovo
náměstí - Výstaviště-hlavní vstup - Pisárky - Anthropos - Optátova - Vozovna Komín a
zpět (pro linku H24 platí pouze uvedené zastávky).
Jízdenky: Pro přepravu cestujících a zavazadel na linkách H4 a H24 platí běžný Tarif IDS
JMK a Smluvní přepravní podmínky IDS JMK s výjimkou jízdních kol a nadrozměrných
zavazadel, jejichž přeprava není v historických vozidlech povolena. Provoz linek H4 a
H24 se předpokládá do 28. září 2016.

Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestup mezi
NAD a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK
„Velká nad Veličkou“.

TURISTBUS

580 TURISTBUS

Leták ke sTažení: http://www.idsjmk.cz/kestazeni/turistbuscz.pdf
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Letní výluky v brně
Během prázdnin proběhne v Brně několik velkých výluk:
1. Výluka na Husově ulici - linka 12, N89, N92, N93 N95, N99
2. Výluka na ulici Cejl - linky 2, 4, 11 a noční linky
3. Výluka tramvají do Bystrce - linka 1
4. Výluka autobusů v ulici Reissigově - linky 67 a 81
5. Výluka na lince 64
Výluky na ulici husova v Brně (linka 12)
Z důvodu rekonstrukce bude od 1. července do 31. srpna 2016 uzavřena část ulice
Husovy v úseku mezi Šilingrovým náměstím a Novými sady.
Linka 12 pojede mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží (přeložena na 1. a 2. kolej)
obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh. Neobslouží tak
zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
Noční autobusové linky N89 a N95 pojedou od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami
Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrně odklonem přes zastávku Česká (v
ulici Joštově) a dále bez zastavení ulicí Rooseveltovou k Hlavnímu nádraží. Vynechají
tak zastávku Šilingrovo náměstí.
Noční autobusové linky N92 a N93 pojedou od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami
Česká a Hlavní nádraží obousměrně odklonem bez zastavení ulicí Rooseveltovou.
Vynechají tak zastávku Šilingrovo náměstí.
Linka N99 pojede od noci 30. 6. / 1. 7. mezi zastávkami Šilingrovo náměstí (přeložena
do ulice Pekařské) a Hlavní nádražíjede obousměrně bez zastavení odklonem ulicemi
Pekařskou, Leitnerovou a Hybešovou.
Z výše uvedených důvodů je také po dobu výluky dočasně změněno řazení následujících nočních linek na spojení
u hlavního nádraží:
• N89 směr Kníničky pod smyčkou trolejbusů
• N92 směr Bystrc, Černého ve smyčce trolejbusů
• N93 směr Komín, sídliště ve smyčce trolejbusů
• N95 směr Kamenný vrch pod smyčkou trolejbusů
Změny zastávek:
• Hlavní nádraží
- změna řazení některých nočních linek (viz informace výše);
• Nové sady
- bez obsluhy linkou 12;
• Šilingrovo náměstí
- bez obsluhy linkou 12
- bez obsluhy nočními linkami N89, N92, N93 a N95
- pro linku N99 přeložena do ulice Pekařské.

Změny zastávek:

• Körnerova
- zastávky v ulici Cejl po dobu výluky BEZ OBSLUHY
- pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 přeložena ve směru do centra do ulice Bratislavské a ve směru z centra
ji nahradí zastávka Radlas v ulici Plynárenské;
• Malinovského náměstí
- po dobu výluky v pracovních dnech bez obsluhy linkou 11
- pro linky 2 a 4 přeložena do ulice Rooseveltovy k zastávkám linky 1
• Tkalcovská
- bez obsluhy linkami 2, 4 a 11
- pro autobusy linek x4, N94, N97 a N99 ve směru na Malinovského náměstí přeložena do ulice Bratislavské.

výluka tramvají do bystrce
Z důvodu výměny kolejí bude od 1. července do 31. srpna 2016 vyloučen provoz
tramvají v úseku Přístaviště – Ečerova.
Linka 1 bude ukončena ve smyčce Rakovecká a neobslouží tak zastávky Kubíčkova,
Ondrouškova a Ečerova.
Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajistí linky 52 a posílená linka 54. Přestup
mezi tramvajemi a autobusy je zajištěn v zastávce Zoologická zahrada!
Změny zastávek:

• Kubíčkova
- bez obsluhy linkou 1
- náhradou lze využít linku 54 obsluhující zastávky v ulici Páteřní
• Ondrouškova, Ečerova
- bez obsluhy linkou 1
- náhradou lze využít linky 52 a 54 obsluhující zastávky v ulici Vejrostově, případně linku 50 ze zastávky

Výluka autobusů v ulici Reissigově
Z důvodu rekonstrukce parovodu je od 1. července do 31. srpna 2016 omezen provoz
v ulici Reissigově.

Linka 2 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice
Rooseveltovy) a Vojenská nemocnice odklonem přes zastávky Moravské náměstí,
Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova
a Tkalcovská.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí (přeložena do ulice
Rooseveltovy) a Trávníčkova odklonem přes zastávky Moravské náměstí, Náměstí 28.
října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Vynechá tak zastávky Körnerova a Tkalcovská.
Linka 11 pojede v pracovní dny, kdy je vedena až do zastávky Čertova rokle, mezi
zastávkami Česká a Jugoslávská odklonem přes zastávky Moravské náměstí,
Náměstí 28. října a Dětská nemocnice. Vynechá tak zastávky Malinovského náměstí,
Körnerova a Tkalcovská. V nepracovní dnydo ukončení výluky Minská – Horova
(předpoklad do 31.7.) obslouží celou svoji aktuální víkendovou trasu Rakovecká –
Česká - Malinovského náměstí.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 po trase Jugoslávská (zastávky před
i za křižovatkou s ul. Merhautovou) – Tkalcovská (přeložena do ulice Bratislavské)
– Körnerova (přeložena do ulice Bratislavské) – Malinovského náměstí (nástupní
zastávka u paláce Morava) – Radlas (v ulici Plynárenské nahrazuje zastávku
Körnerova) – Tkalcovská – Jugoslávská (zastávky před i za křižovatkou s ul.
Merhautovou).
Noční linky N94, N97 a N99 pojedou od noci z 30. 6. / 1. 7. po shodné trase a
zastávkách jako linka x4, tj. ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulicí Bratislavskou,
ve které obslouží přeložené zastávky Tkalcovská a Körnerova, v opačném směru
ulicemi Koliště, Křenová, Špitálka a Plynárenská, ve které zastaví na zastávce Radlas.
Zastávku Malinovského náměstí obslouží všechny tři linky v nepřeložené poloze.
i www.idsjmk.cz

www.idsjmk.cz

Adamcova.

výluka na ulici cejl
Z důvodu oprav je od 1. července do 31. srpna 2016 zcela uzavřena ulice Cejl.

INFO

Jízdní řády budou postupně uveřejňovány na

V

Linka 67 jede mezi zastávkami Nákupní centrum Královo Pole a Slovanské náměstí
obousměrně odklonem přes zastávky Královo Pole, nádraží, Semilasso a Husitská.
Neobslouží tak zastávky Štefánikova, Chodská a Slovanské náměstí (1. zastávka v
ulici Charvatské). Zastávka Reissigova ve směru do Jundrova je přeložena do ulice
Cimburkovy.
Linka 81 pojede mezi zastávkami Klusáčkova a Nákupní centrum Královo Pole
obousměrně odklonem ulicemi Chodskou, Šumavskou, Štefánikovou, Pionýrskou a
Sportovní, čímž v obou směrech vynechá zastávku Štefánikova. Zastávka Reissigova
se ve směru do Štefánikovy čtvrti překládá do ulice Cimburkovy, v opačném směru k
zastávce u OC Kaufland. Na odklonové trase navíc obslouží zastávku Šelepova.
Změny zastávek:

• Chodská
- bez obsluhy linkou 67;
• Reissigova
- pro linku 67 směr Jundrov a linku 81 směr Štefánikova čtvrť přeložena do ulice Cimburkovy
- pro linku 81 směr Náměstí Míru přeložena k zastávce linky 67 směr AVION Shopping Park;
• Slovanské náměstí
- zastávka v ulici Charvatské bez obsluhy linkou 67;
• Štefánikova
- po dobu výluky BEZ OBSLUHY;

Výluka autobusů na lince 64
Z důvodu stavebních prací budou od pátku 1. července 2016 do ukončení prací
(předpoklad 31. října 2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek.
Linka 64 pojede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vynechává tak zastávky
Buzkova a Mošnova.
Změny zastávek:

• Buzkova
- bez obsluhy linkou 64;
• Mošnova
- po dobu výluky BEZ OBSLUHY.
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Podivín - Lednice-Valtice Schrattenberg - Herrnbaumgarten
- Poysdorf - Poysbrunn Falkenstein - Drasenhofen Mikulov - Pasohlávky, Aqualand

+

Nové spojení mezi Jižní Moravou a Dolním Rakouskem
spojení s aqualandem Moravia a autokempem merkur

+

jezdí od 1. 7. do 30. 10. 2016 o víkendech a v pátek
Platí všechny jízdenky IDS JMK včetně jednodeních

+

Poznejte krásy Rakouska a ochutnejte zdejší víno:
zřícenina Falkenstein, vino versum Poysdorf a další

www.idsjmk.cz/turistbus

