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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

pivní pouť
v černé hoře
24. 9. 2016

24/2016

Již podvacáté se s námi můžete vydat na Pivní pouť, slavnosti Pivovaru Černá Hora, které se
uskuteční v sobotu 24. září. Těšit se můžete nejen na skvělé černohorské pivo a černohorské
limonády, ale také na bohatý hudební program, prohlídky pivovaru.
Pro cestu využijte posílenou dopravu! Vlakem S2 do Rájce-Jestřebí a odtud linkou 235 některé spoje linky 235 jsou financovány pořadatelem akce a přeprava na těchto spojích je
bezplatná. Více na straně 2.

aktuality a změny v dopravě
VÝLUKA NA LINCE S4 MEZI RAKŠICEMI A MIROSLAVÍ
Ve dnech 26. a 27. 9. 2016 od 7:20 do 13:40 hodin budou vlaky na lince S41 mezi
Rakšicemi a Miroslaví nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového JŘ.
DOPRAVA VE STŘEDU 28. ZÁŘÍ 2016
Regionální autobusy a vlaky jedou podle sobotních/nedělních jízdních řádů. Věnujte
zvýšenou pozornost inverzním datumovým poznámkám.
Ve středu 28. září 2016 (státní svátek) bude doprava v Brně vedena podle jízdních
řádů platných pro neděle.
Výluka na lince 932 - Veselí n/M - Blatnice pod svatým antonínkem
Od 29. září (čtvrtek) do 30. listopadu (středa) 2016 bude probíhat výluka v úseku
Veselí nad Moravou – Blatnice p. Sv. Antonínkem.
Linka 932 pojede mezi zastávkami „Veselí nad Moravou, žel. st.“ a „Blatnice pod
Svatým Antonínkem, Vrbové“ obousměrně odklonem po silnicích III/4994 – III/4992
– I/71 přes obce Kozojídky – Hroznová Lhota – Tasov – Lipov – Louka.
Po dobu výluky se mění také další jízdní řády v oblastí.
výluka na lince s3 - brno - Břeclav
Ve dnech 24. a 25. 9. 2016 vždy od 8:50 do 16:15 hodin bude probíhat výluka na
lince S3 v její jižní části.
směr z Brna:
- končící v žst. Vranovice S3/ 4905, 4907, 4909 budou v úseku Modřice – Vranovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
- ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623 pojedou dle současného jízdního řádu.
směr do Brna:
- výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno
hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD). Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910,
4912, 4914. V Modřicích není umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
- ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602 budou končící v žst. Hrušovany u Brna
a budou v úseku Hrušovany u Brna – Brno hl.n. nahrazeny autobusy.
Náhradní doprava jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu. Cestující mezi zastávkou
Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
Doplňující informace:

Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno hl.n. na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru Brno hl.
n. - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, S3/4910, S3/4912, S3/4602, S3/4914 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků
R3/984, R3/982, R3/980, R3/976 a budou odbaveni v úseku Brno hl. n. - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505, 512, 514 v Rajhradě a 521,
522 v Hrušovanech u Brna čekat.

Tip na
výlet

Od 26. 9. 2016 do 10. 12. 2016 pokračuje druhá etapa výluky na lince 232.
Linka 232 mezi zastávkami Vysočany a Niva, čekárna pojede dle výlukového jízdního řádu po
objízdné trase Vysočany – Šošůvka – Holštejn – Lipovec – Rozstání – Otinoves – Drahany –
Bousín – Niva, čekárna. Pro zajištění dopravy mezi Olomouckým krajem a Blanskem budou
zajištěny návaznosti na zastávkách Rozstání, křižovatka a Holštejn, rozc. 2.0
Neobsluhované zastávky:
Niva, u mlýna a Otinoves, horní konec

výluka na lince 43 - závody veteránů
Z důvodu konání závodů automobilových veteránů bude v sobotu 24. září 2016 od
8:30 do 16:00 pro veškerou dopravu uzavřena ulice Kociánka.
Autobusová linka 43 pojede v době výluky v úseku mezi zastávkami Mojmírovo
náměstí - Soběšice, Klarisky oběma směry odklonem ulicemi Křižíkovou, Okružní,
Dusíkovou a Zeiberlichovou, čímž vynechá zastávky Högrova, Sadová, Na kopcích,
Hamerláky, Myslivecký stadion, Útěchovská, Dohnalova a Na kovárně. Na odklonové
trase autobusy linky 43 zastaví pouze na zastávkách Kociánka, Panská lícha,
Štěpánkova a Rozárka.
Změna zastávek:
Högrova, Sadová, Na kopcích, Hamerláky, Myslivecký stadion, Útěchovská,
Dohnalova, Na kovárně - zastávky nelze v době výluky obsloužit.
změna trasy jednoho vlaku linky S6 - 28. 9. 2016
Vlak Os 4146 jedoucí v trase Kyjov (odj. 5:25 hod) – Brno hl. n. (příj. 6:50 hod) v
úseku mezi stanicemi Brno-Slatina – Brno hlavní nádraží pojede mimo zastávku BrnoČernovice; Vlak bude veden po objízdné trase přes železniční stanici Brno-Židenice,
kde zastaví náhradou za železniční zastávku Brno-Černovice.
výluka tramvají do obřan
Ve středu 28. září 2016 od 6:00 do 10:00 možná jízda tramvají v úseku Vozovna
Husovice - Obřany, Babická.
Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru - Mostecká, čímž vynechá
všechny zastávky v úseku Vozovna Husovice - Obřany, Babická.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x4 po trase a
zastávkách Mostecká - Vozovna Husovice - Náměstí Republiky - Tomkovo náměstí
- Cacovická (jen ve směru na Mosteckou) - Maloměřický most - Proškovo náměstí
- Obřanská, u školy - Čtvery hony - Obřanský most - Babická (nástup na zastávce
náhradní dopravy - autobusy nezajíždí do tramvajové smyčky).

Oslava svátku železničářů - Den dráhy v Zastávce u Brna, sobota 24. 9. 2016
Využijte parní vlak z Brna v 8:46 do Zastávky u Brna. Zpět ve 14:55. Zpáteční jízdné 140 Kč. Ze Zastávky pak lze jet v 10:44
s dieselovou lokomotivou Bardotka „do kopců“ - do Kralic nad Oslavou. Pro malé děti však bude zajímavější návštěva
Muzea průmyslových železnic (http://www.mpz.cz/node/221) a projížďka úzkorozchodným parním vláčkem ze Zbýšova
do Babic a zpět.

Den dráhy
v Zastávce u Brna

Pro cestu ze Zastávky do muzea můžete využít autobusy IDS JMK linek 153 nebo 421 - vystoupit na zastávce Zbýšov,
Sička, případně bezplatnou kyvadlovou dopravu v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hod. V Zastávce u Brna, Babicích u
Rosic a ve Zbýšově je v rámci hornických slavností další doprovodný program.
http://www.mpz.cz/node/221
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Oslava svátku
železničářů
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DRUHÁ ETAPA VÝLUKY NA LINCE 232

info@kordis-jmk.cz

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

ntegrované novinky
aktuality a změny v dopravě

Linka 1 pojede mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní nádraží (přeložena na 7.
kolej do ústí ulice Masarykovy) ve směru do Bystrce odklonem přes zastávky Česká
(před kostelem sv. Tomáše) - Náměstí Svobody a Zelný trh, čímž v uvedeném směru
vynechá zastávku Malinovského náměstí.
Linka 2 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí a Hlavní nádraží (přeložena na
7. kolej do ústí ulice Masarykovy) ve směru k Ústřednímu hřbitovu resp. do Modřic
odklonem přes zastávky Česká (před kostelem sv. Tomáše) - Náměstí Svobody a Zelný
trh. Na své trase nevynechá žádnou zastávku, dojde však k prodloužení jízdní doby.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Malinovského náměstí a Česká ve směru na Náměstí
Míru odklonem ulicí Rooseveltovou, čímž v uvedeném směru vynechá zastávky
Hlavní nádraží, Zelný trh a Náměstí Svobody.
Linka 9 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží (přeložena na 6. kolej k viaduktu)
a Moravské náměstí ve směru na Lesnou odklonem přes zastávku Malinovského
náměstí, čímž v uvedeném směru vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a
Česká.
VÝLUKA NA LINCE 1 A 6
Z důvodu výměny kolejových objektů nebude ve středu 28. září 2016 od 10:30 do
16:00 možná jízda tramvají ulicí Lidickou ve směru do centra.
Linka 1 pojede ve směru na Ečerovu až od zastávky Malinovského náměstí. V
opačném směru pojede linka 1 bez omezení.
Linka 6 pojede v úseku Starý Lískovec - Česká (přeložena před kostel sv. Tomáše).
Náhradní dopravu zajistí mimořádné autobusové linky:
Mimořádná jednosměrná autobusová linka x1 vedená pouze v uvedeném směru po
trase a zastávkách Řečkovice - Filkukova - Kořískova - Hudcova - Tylova - Semilasso Husitská - Jungmanova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská
- Moravské náměstí - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží.
Mimořádná autobusová linka x6 po trase a zastávkách Královo Pole, nádraží
(zastávky tramvají) - Semilasso (zastávky linky 6) - Husitská - Jungmanova - Kartouzská
- Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Česká
(tramvajové zastávky v ulici Joštově) - Šilingrovo náměstí - Nemocnice u sv. Anny Mendlovo náměstí (zastávka linek 5 a 6) - Poříčí - Nemocnice Milosrdných bratří
(přeložena do ulice Vojtovy) - Celní - Hluboká - Ústřední hřbitov - Ústřední hřbitovsmyčka.
VÝLUKY NA LINKÁCH 2, 5 A 6 - POŘÍČÍ
Z důvodu dokončení rekonstrukce povrchu bude ve středu 28. září 2016 od 10:30
do 16:00 omezen průjezd křižovatkou ulic Poříčí × Vídeňská.
Linka 2:
• spoje za běžného provozu ukončené ve smyčce Ústřední hřbitov pojedou po své
trase pouze v úseku Stará osada - Václavská a dále odklonem přes zastávky Mendlovo
náměstí - Výstaviště-hl. vstup - Výstaviště-vstup G2 - Lipová do smyčky Pisárky. Vynechají tak zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední
hřbitov a Ústřední hřbitov-smyčka.
• spoje za běžného provozu vedené až do Modřic pojedou mezi zastávkami Nové
sady (přeloženo na 3. resp. 4. kolej) a Celní odklonem přes zastávky Soukenická - Křídlovická - Vojtova - Vsetínská (s couváním k zastávce Celní), čímž vynechají zastávky
Hybešova, Václavská, Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří.
Linka 5 pojede pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Mendlovo náměstí, čímž vynechá
zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a
Ústřední hřbitov-smyčka.
Linka 6 pojede mezi zastávkami Česká (přeložena před kostel sv. Tomáše) a Krematorium obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody - Zelný trh - Hlavní
nádraží (7. a 8. kolej v ústí ulice Masarykovy) - Nové sady (3. resp. 4. kolej) - Soukenic-
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ká - Křídlovická - Vojtova - Vsetínská, čímž vynechá zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny, Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x6 po trase a zastávkách
Královo Pole, nádraží (zastávky tramvají) - Semilasso (zastávky linky 6) - Husitská
- Jungmanova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Česká (tramvajové zastávky v ulici Joštově) - Šilingrovo náměstí - Nemocnice u sv. Anny - Mendlovo náměstí (zastávka linek 5 a 6) - Poříčí - Nemocnice
Milosrdných bratří (přeložena do ulice Vojtovy) - Celní - Hluboká - Ústřední hřbitov
- Ústřední hřbitov-smyčka.
omezení dopravy na ulici husova v brně
Z důvodu oprav a konání sportovní akce Noční běh Brnem bude o víkendu 24. a 25.
září 2016 omezena doprava v ulici Husově.
Sobota 24. září 2016:
Linka 5 pojede od 9:00 do 22:45 mezi zastávkami Poříčí a Česká (přeložena před
kostel sv. Tomáše) obousměrně odklonem přes zastávky Václavská - Hybešova - Nové
sady (1. resp. 2. kolej) - Hlavní nádraží (7. resp. 8. kolej v ústí ulice Masarykovy) - Zelný
trh a Náměstí Svobody, čímž vynechá zastávky Mendlovo náměstí, Nemocnice u sv.
Anny a Šilingrovo náměstí.
Linka 6 pojede od 9:00 do 22:45 mezi zastávkami Poříčí a Česká (přeložena před
kostel sv. Tomáše) obousměrně odklonem přes zastávky Václavská - Hybešova - Nové
sady (1. resp. 2. kolej) - Hlavní nádraží (7. resp. 8. kolej v ústí ulice Masarykovy) - Zelný
trh a Náměstí Svobody, čímž vynechá zastávky Mendlovo náměstí, Nemocnice u sv.
Anny a Šilingrovo náměstí.
Linka 12 pojede od 18:00 do 22:50 mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží (přeložena
na 1. resp. 2. kolej) obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody a Zelný
trh, čímž vynechá zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x6 po trase a
zastávkách Česká (zastávky v ulici Joštově) - Komenského náměstí - Úvoz (zastávky
linek 38 a 39) - Mendlovo náměstí (zastávky linek 5 a 6) - Poříčí.
Neděle 25. září 2016:
Linka 5 pojede od 7:30 do 14:00 mezi zastávkami Poříčí a Česká (přeložena před
kostel sv. Tomáše) ve směru do Štefánikovy čtvrti odklonem přes zastávky Václavská
- Hybešova - Nové sady (2. kolej) - Hlavní nádraží (8. kolej v ústí ulice Masarykovy) Zelný trh a Náměstí Svobody, čímž v uvedeném směru vynechá zastávky Mendlovo
náměstí, Nemocnice u sv. Anny a Šilingrovo náměstí.
Linka 6 pojede od 7:30 do 14:00 mezi zastávkami Poříčí a Česká (přeložena před
kostel sv. Tomáše) ve směru do Králova Pole odklonem přes zastávky Václavská Hybešova - Nové sady (2. kolej) - Hlavní nádraží (8. kolej v ústí ulice Masarykovy)
- Zelný trh a Náměstí Svobody, čímž v uvedeném směru vynechá zastávky Mendlovo
náměstí, Nemocnice u sv. Anny a Šilingrovo náměstí.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou jednosměrnou autobusovou linkou
x6 po trase a zastávkách Poříčí - Mendlovo náměstí (zastávka linek 5 a 6) - Úvoz
(zastávka linek 38 a 39) - Komenského náměstí - Česká (zastávka v ulici Joštově)
MIMOŘÁDNÁ HISTORICKÁ LINKA - 150 LET ZALOŽENÍ MP BRNO

Vzhledem ke konání oslav 150 let od založení Městské policie Brno bude ve
středu 28. září 2016 v době přibližně od 10:00 do 17:00 v provozu zvláštní
autobusová linka zajišťující přímé spojení mezi Mendlovým náměstím a
areálem dopravního hřiště Riviéra, kde se oslavy budou konat. Dopravu na
lince zajistí historická vozidla z depozitáře Technického muzea v Brně.
Jízdní řád - http://dpmb.cz/Default.aspx?seo=download&id=3551
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omezení provozu tramvají na Hln v brně
Z důvodu výměny kolejnice nebude v neděli 25. září 2016 od 7:30 do 14:00 možná
jízda tramvají přes 1. kolej u Hlavního nádraží.
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SPOJENÍ VLAKY A AUTOBUSY

NA PIVNÍ POUŤ - ČERNÁ HORA
Vážení cestující a návštěvníci,
v sobotu 24. 9. 2016 se koná v Černé Hoře tradiční Pivní pouť.
Na Pivní pouť se dostanete z Brna vlakem S2, který jede
do Rájce-Jestřebí. Zde přestupte na linku 235 do Černé Hory.
Posílení dopravy se týká následujících linek:

S2
v 235

Zpět z Černé Hory do Rájce-Jestřebí budou odjíždět autobusy linky 235 v
následujících časech: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 a
22:00. Výše uvedené spoje linky 235 budou vedeny mezi Rájcem-Jestřebí, žel.
st. a Černou Horou expres bez zastávek (vynechají Bořitov). V Rájci-Jestřebí, žel.
st. bude zajištěna návaznost na vlaky linky S2 ve směru od Brna a Blanska a také
na vlaky linky S2 ve směru Skalice nad Svitavou a Letovice.
Po dohodě s organizátorem akce, který bude na své náklady hradit provoz
autobusů mezi Rájcem-Jestřebí a Černou Horou, bude jízdné na spojích linky
235 vedených pouze v uvedené relaci zdarma.

Ve všech vlacích i autobusech bude platit
standardní Tarif IDS JMK.
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších oblastí
kraje do Černé Hory 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

Brno – Černá hora

Na Pivní pouť se dostanete také autobusovou linkou 301, která odjíždí
z Brna, Králova Pole od nádraží. U linky 301 dojde k posílení vybraných
pravidelných spojů daných jízdním řádem v úseku Brno, Královo Pole - Černá
Hora na základně aktuální poptávky po přepravě ze strany cestujících. V
případě potřeby tak budou nasazeny další autobusy navíc. Nad rámec jízdního
řádu budou zavedeny mimořádné spoje linky 301 s odjezdy z Černé Hory
ve 21:05 a 22:05 hodin do Brna.

150 Kč

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

jednorázové jízdenky
Brno - Černá hora
bez předplatní
s předplatní
jízdenky na zóny jízdenkou na zóny
100+101
100+101
MD v Brně+
a dále linkou 301

6 zón

49 Kč

4 zóny

34 Kč

5 zón

42 Kč

4 zóny

34 Kč

VlakS2/bus 235
přes Rájec-Jestřebí
při využití bezplatného
spoje linky 235

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

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

!

WWW

i

Jednodenní
rodinná
jízdenka

Brno – rájec-jestřebí - Černá hora
(přestup na posílenou linku 235)

U linky 235 budou zavedeny mimořádné spoje navazující na vlaky od Brna v
úseku Rájec-Jestřebí, žel. st. - Černá Hora, areál VF (cca 150 m od náměstí)
s odjezdy z Rájce-Jestřebí, žel. st. v časech 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45 a 18:45.

v 301

Program akce na http://www.pivovarcernahora.cz/novinka/472

info@kordis-jmk.cz

