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Vážení cestující,
od 9. do 11. 9. 2016 se v Mikulové koná tradiční vinobraní. Již tradičně
společně s Jihomoravským krajem a dopravci zajišťujeme posílení
dopravy na tuto významnou akci.
Bližší informace o posilách naleznete níže 2 a na www.idsjmk.cz.

aktuality a změny v dopravě
Změny jízdních řádů na regionálních linkách od 12. 9. 2016

výluka na lince 232

V souvislosti s ukončením vlakových výluk se mění jízdní řády následujích linek IDS
JMK: S2, R2, S3, R3, S6, R6, R7, 73, 109, 151, 509, 610, 611 a 612.

Od 5. 9. 2016 do 25. 9. 2016 probíhá výluka na lince 232.

Na vlacích S2 a S3 se obnovuje provoz pravidelného čtvrhodinového taktu v ranní a
odpolední špičce. Ruší se provoz linky P6 (náhradní doprava za vlak)
Všechny jízdní řády jsou uveřejněny na http://www.idsjmk.cz/linky.aspx.

Linka 232 mezi zastávkami Vysočany a Drahany pojede dle výlukového jízdního řádu
po objízdné trase Vysočany – Šošůvka – Holštejn – Lipovec – Rozstání – Otinoves –
Drahany/Niva – Bousín. Pro zajištění dopravy mezi Olomouckým krajem a Blanskem
budou zajištěny návaznosti na zastávkách Rozstání, křižovatka a Holštejn, rozc. 2.0.
přesuny zastávek z důvodu kulturních akcí

výluka v Březině u křtin
Z důvodu uzavírky komunikace v obci Březina u Křitin dochází od 12. 9. 2016 do cca
konce dubna 2017 ke změně trasy linky 201 a změně přestupních míst ve směru do
Bukoviny.
Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede přímo. Vynechá
zastávky Březina, ObÚ; Březina, u sokolovny; Březina, Lhotky, rozc. 1.7; Bukovina,
rozc. 2.0 a Křtiny, pivovar. Přestup na
linku 157 bude zajištěn v zastávce Křtiny, ObÚ.
Linky 157 a 216 mají upraveny jízdní řád z důvodu zajištění přestupu z/na linku 201
ve Křtinách, ObÚ.
VÝLUKA MEZI BZENCEM A STRÁŽNICÍ
Z důvodu uzavírky komunikace mezi Bzencem a Strážnici jede linka 665 od 12. 9.
do 30. 11. (včetně) obousměrně odklonem přes Veselí nad Moravou. Na odklonové
trase neobsluhuje žádnou zastávku.
V úseku mezi zastávkami Bzenec, náměstí a Bzenec, Přívoz, žel.st. jsou obousměrně zavedeny doplňkové spoje pro obsluhu všech částí Bzence. Při cestě do Bzence,
Přívozu, žel.st. se obsluhuje zastávka Bzenec, Přívoz v přesunuté poloze. Z důvodu
delší objízdné trasy jsou ve Strážnici od 8:00 do 19:00 zcela zrušeny přestupní vazby
s vlakovou linkou S91.
Cestujícím jedoucím ze zastávek Bzenec, Přívoz a Bzenec, Přívoz, žel.st. přes zastávku
Bzenec, ZŠ do Strážnice a zpět jsou uznávány platné předplatní jízdenky zakoupené
v uvedených relacích (tzn. dvouúseková jízdenka). Cestující v uvedené relaci jedoucí
na jednorázové jízdenky platí cenu dvouzónové jízdenky dle druhu, na který prokáží
nárok.

Z důvodu konání hodů je ve Velké Bíteši od 9. září 15:00 do 11. září 24:00 přesunuta
zastávka Velká Bíteš, náměstí do ulice Za Potokem.
Dne 10. 9. 2016 proběhne tradiční pouť v Žarošicích. Zastávky Žarošice a Žarošice,
škola budou přesunuty na jižní okraj obce k potoku.
Z důvodu konání kulturní akce je od soboty 10. 9. 2016, 12:00 do úterý 13. 9. 2016,
24:00 zastávka Velké Bílovice, kovárna ve směru na Moravský Žižkov pro linky 542
a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou, pro linku 159 ve směru Čejkovice je v tomto
směru zastávka bez obsluhy.
Po dobu Pálavského vinobraní od čtvrtku 08. 09. do neděle 11. 09. 2016 bude
zastávka Mikulov poliklinika přesunuta na ulici Koněvova.
Od pondělí 12. 9. do středy 30. 11. 2016 bude zastávka Přítluky, Nové Mlýny, Jednota
přesunuta obousměrně na silnici III/42125 za začátek místní části Nové Mlýny obce
Přítluky do provizorního místa otáčení autobusů.
Zastávka Lanžhot, aut. nádr. bude od 13. 9. do 28. 9. přeložena do ulic Kostická a
Komenského.
víkendová výluka tramvají 1, 2 a P6 a 10.
V sobotu 10. 9. 2016 od 7:30 hod. do 20:15 hod. a v neděli 11. 9. 2016 od 7:30 hod.
do 15:30 hod. vyloučena doprava tramvají ulicí Hybešovou. Linky 1 a 2 pojedou přes
Náměstí Svobody a Mendlovo náměstí. Náhradní doprava bude zajištěna linkou x1
v úseku Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí. Vyčkání regionálních autobusů 501, 510,
512 a 513 na linku 2 opožděnou jízdou delší trasou bude zajištěno.
Tramvaje P6 a 10 budou ukončeny na Hlavním nádraží.

V souvislosti s výlukou dochází k menším změnám i u linek: S91, 666, 667, 920, 931,
933 a 934.
změna jízdního řádu na lince S91 hodonín - Myjava

Na vinobraní autobusem nebo vlakem.
Doprava bude posílena!

Ve dnech 7. a 8. září jsou některé odjezdy na lince S91 v úseku mezi Strážnicí a
Hodonínem nahrazeny autobusy. Sledujte prosím náhradní jízdní řád xS91.
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- Oproti jednorázovým jízdenkám ušetříte až 60 %.
- S roční jízdenkou IDS JMK může s jejím držitelem v nepracovní dny cestovat další
dospělá osoba a až tři děti do 15 let.
- S jízdenkou můžete využívat také slevového programu IDS JMK.

www.idsjmk.cz
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roční
předplaní
jízdenka

Roční předplatní jízdenka IDS JMK
je nejvýhodnější variantou cestování.

info@kordis-jmk.cz

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPOJENÍ VLAKY A AUTOBUSY

NA PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ – MIKULOV

Ve dnech 9. - 11. 9. 2016 se uskuteční v Mikulově
tradiční Pálavské vinobraní. Společnost KORDIS JMK a
Jihomoravský kraj ve spolupráci s dopravci připravila
posílení dopravy na tuto významnou kulturní akci.

S3 R5 EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ
V sobotu je možné z Brna vyjet dvěma přímými spěšnými vlaky
v 8:06 a 9:52. Posilovány budou i autobusové linky 105 Brno –
Pohořelice – Mikulov a linka 540 Hustopeče – Šakvice (přestup z
rychlíků od Olomouce a Brna) – Mikulov.
Přímý spěšný vlak do Brna s odjezdem z Mikulova v 18:44.
V sobotu u půlnoci navíc spojení z Mikulova do Valtic, Břeclavi,
Podivína a Brna zvláštním spěšným vlakem. V Brně na tento vlak
ihned naváže noční spojení do všech částí města.
Brno – Pohořelice – Pasohlávky – Mikulov

V pátek 9. 9. 2016 bude od 12:15 hodin do večerních hodin
zajištěno posílení této linky ve směru Brno - Mikulov.
Navíc bude mimořádně prodloužen spoj linky 105 s odjezdem
ve 22:21 z Mikulova do Pohořelic až do Brna (mimo Ledce a
Sobotovice).
V sobotu 10. 9. 2016 bude od 8:15 hodin do odpoledních
hodin zajištěno posílení této linky ve směru Brno - Mikulov,
v odpoledních a podvečerních hodinách do 22:20 pak ve směru
Mikulov - Brno. Navíc bude mimořádně prodloužen spoj linky 105
s odjezdem ve 22:20 z Mikulova do Pohořelic až do Brna (mimo
Ledce a Sobotovice).
V neděli 11. 9. 2016 bude v odpoledních a podvečerních
hodinách do 20:10 zajištěno posílení ve směru Mikulov - Brno.

v 540

PoysdoRf – Mikulov

v pátek 9. 9. i v sobotu 10. 9. bude zajištěn mimořádný večerní
odjezd z Poysdorfského vinobraní do Mikulova ve 21:37. V Mikulově
bude ihned navazovat expres autobus 105 směr Pasohlávky - Brno.
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Pro dopravu z Brna, Hodonína a vzdálenějších
oblastí kraje do Mikulova nebo Znojma
doporučujeme využít jednodenní jízdenku
IDS JMK (za 190 Kč, pokud pojedete přes
Brno a nemáte pro Brno předplatní jízdenku,
nebo za 150 Kč, pokud pojedete mimo Brno).
Platí jak pro cestu tam, tak pro cestu zpět.

190 Kč

www.idsjmk.cz

)

150 Kč

Jednodenní jízdenka o víkendu
platí až pro 2 dospělé + 3 děti

jednorázové jízdenky
Brno - Mikulov

hustopeče – Šakvice – Mikulov

v sobotu 10. 9. 2016 bude od cca 9:00 hodin do 19:00 zajištěno
posílení linky 540 v úseku Šakvice, žel. stanice - Mikulov s přípoji na
vlaky linky R5 ve směru Brno.

v 580

Ve všech zvláštních vlacích i autobusech
bude platit standardní Tarif IDS JMK.

Linkou 105
Vlakem
přes Břeclav
Autobus 540
+ vlak (S3/R5)
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bez předplatní
s předplatní
jízdenky na zóny jízdenkou na zóny
100+101
100+101
8 zón
63 Kč
6 zón 49 Kč
všechny
86 Kč
9 zón 71 Kč
zóny
8 zón

63 Kč

6 zón

49 Kč

Pro vyhledání cen jízdenek a dalších
spojení využijte web www.idsjmk.cz
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v 105

Jednodenní
rodinná
jízdenka

info@kordis-jmk.cz

