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Vážení cestující,
v Brně bude možné zakoupit elektronickou předplatní jízdenku na brněnské zóny 100+101.
V souvislosti s tím, jsou také uveřejněny podrobnosti týkající se možnosti získání dotace
na roční nepřenosnou předplatní jízdenku základní na brněnské zóny 100+101.
Kompletní informace naleznete na http://www.idsjmk.cz/kestazeni/EOC.pdf.

aktuality a změny v dopravě
VÝLUKA NA LINCE S91
Od 28. 10. od 7:40 nepřetržitě do 1. 11.2016 do 17:15 hodin bude probíhat výluka
na lince S91 v úseku Strážnice - Hodonín. Vlaky linky S91 nahrazeny autobusy NAD.

vÝLUKA NA LINCE s31 - Tišnov - Nedvědice
Ve dnech 25. a 26. 10. 2016 vždy od 7:30 do 17:30 hodin budou vlaky na lince S31
mezi Tišnovem a Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Strážnice přes Petrov u Strážnice
a Rohatec do/z železniční stanice Hodonín.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Petrov u Strážnice, kde bude
přestup z linky A do/z železniční stanice Sudoměřice nad Moravou.
JEDNODENNÍ VÝLUKA NA LINCE S2 - BRNO - BLANSKO/LETOVICE
V pátek 28. 10. 2016 (státní svátek) od 8:30 do 16:30 hodin budou vybrané vlaky
linky S2 mezi Brnem a Blanskem/Letovicemi nahrazeny autobusy náhradní dopravy
a jezdit podle výlukového jízdního řádu.
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka xS2A – jede ze stanice Brno do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících mezi
uvedenými stanicemi. (V ŽST Adamov je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice). Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 19 min. dříve oproti pravidelnému JŘ !
Linka xS2B – přímá linka ze stanice Brno do stanice Blansko. V ŽST Blansko je zajištěn
přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o
cca 6 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka xS2C – jede ze stanice Brno do stanice Bílovice nad Svitavou přes Brno-Židenice
(V Bílovicích je zajištěn přestup na linku 210) Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o
cca 11 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka xS2A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl.n. přes
Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka xS2B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno hl.n.. V ŽST Blansko je
zajištěn přestup cestujících ze směru Letovice na přímé autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka xS2C – (výchozí z Bílovic nad Svitavou) do stanice Brno hl.n. přes Brno-Židenice!
dOPRAVA BĚHEM PRÁZDNIN A STÁTNÍHO SVÁTKU
Podzimní prázdniny - středa 26. a čtvrtek 27. října 2016
Regionální linky IDS JMK jezdí podle jízdních řádů pro pracovní dny. Nejedou vybrané
školní spoje dle příslušné inverzní poznámky.
Linky 1 – 99 v Brně jedou podle jízdních řádů platných pro pracovní dny prázdniny.
státní svátek - pátek 28. října 2016
Regionální linky IDS JMK jezdí podle jízdních řádů pro soboty a neděle.
Linky 1 – 99 v Brně jedou podle jízdních řádů platných pro sobotu.
U regionálních linek (vlaky a autobusy) doporučujeme sledovat příslušné inverzní
poznámky. Pozor: V noci ze soboty na neděli se mění čas.

nAHRAZENÍ TROJBUSŮ AUTOBUSY NA LINCE s31 DO šLAPANIC
V důsledku revize měnírny ve Šlapanicích bude v sobotu 22. října 2016 od 9:15 hodin
do ukončení prací (předpoklad do 13:00 hodin) vyloučena trolejbusová doprava v
úseku Černovičky - Šlapanice, Kalvodova. Trolejbusová linka 31 bude po dobu výluky
v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží - Černovičky.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x31 v úseku
Černovičky - Šlapanice, Kalvodova. Linka 31 pojede dle běžného jízdního řádu
platného pro sobotu.
Přestup mezi trolejbusy linky 31 a autobusy linky x31 bude zajištěn:
• ve směru do Šlapanic v zastávce Černovičky linky 31 směr Šlapanice,
• ve směru do centra u vjezdu do vozovny trolejbusů.
výluka tramvají - LINKA 1
Z důvodu oprav kolejí bude v sobotu 22. a v neděli 23. října 2016 vždy od ranních
výjezdů do 17:30 hodin vyloučena tramvajová doprava v ulicích Hlinky a Žabovřeské.
Linka 1 pojede mezi zastávkami Nové sady a Vozovna Komín obousměrně odklonem
přes zastávky Šilingrovo náměstí - Česká - Grohova - Konečného náměstí - Rybkova Tábor - Králova (jen ve směru do Bystrce) - Burianovo náměstí - Mozolky - Rosického
náměstí, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova - Stránského.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x1 po trase Hlavní
nádraží - Nové sady - Mendlovo náměstí - Výstaviště-hl. vstup (zastávky náhradní
dopravy) - Pisárky - Bráfova (zastávky náhradní dopravy) - Vozovna Komín (nástup směr
centrum na zastávce náhradní dopravy u autosalonu Opel, výstup na mostě) - Svratecká.
NOČNÍ VÝLUKA AUTOBUSŮ V BRNĚ
Spojení v noci z 20. na 21. října v časech 0:00, 1:00, 2:00, 3:00 a 4:00 budou konána
následujícím způsobem:
Linky N90, N91, N93, N96, N99 stanicující obvykle na 3. koleji zastaví po příjezdu
k Hlavnímu nádraží v ulici Benešově, případně pod smyčkou trolejbusů a umožní
výstup cestujících. Po odjezdu ostatních nočních autobusů najedou na 1. kolej, kde
umožní nástup cestujících.

Výlov rybníka olšovec - posílené linky 201 a 167
více na straně 2 a na www.idsjmk.cz
WWW

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

!

WWW

i

kRÁTKODOBÁ VÝLUKA TRAMVAJÍ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ
Z důvodu cvičného zásahu HZS Jihomoravského kraje nebude v pátek 21. října 2016 od
13:00 do 13:40 možná jízda tramvají přes náměstí Svobody.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží odklonem
přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady, čímž vynechá zasávky Česká, Náměstí
svobody a Zelný trh.
Linka 9 pojede mezi zastávkami Česká (přeložena do ulice Joštovy k zastávkám linek
4, 5 a 6) a Hlavní nádraží odklonem přes zastávky přes zastávky Šilingrovo náměstí a
Nové sady, čímž vynechá zastávky Náměstí svobody a Zelný trh.

info@kordis-jmk.cz

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPOJENÍ VLAKY A AUTOBUSY

VÝLOV OLŠOVCE (JEDOVNICE)
Vážení cestující a návštěvníci,
v sobotu 22. 10. a v neděli 23. 10. 2016 se koná v Jedovnicích
tradiční výlov rybníka Olšovce. Posílena bude doprava na tuto
zajímavou akci následujícím způsobem:

v 201

Linky 201 bude operativně posílena v úseku Brno, Stará osada – Jedovnice, nám.
na základě aktuální poptávky po přepravě případným řazením dalších autobusů
navíc u spojů dle platného jízdního řádu přibližně v čase 9:00 – 12:15 ve směru
z Brna do Jedovnic a v časech cca 13:00 až 19:00 ve směru z Jedovnic do Brna.
V sobotu 22. 10. 2016 bude navíc spoj linky 201 s odjezdem v 8:45 ze Staré
osady běžně jen do Křtin prodloužen až do Jedovnic.

S2
v 231
v 167

Jednodenní
rodinná
jízdenka

Brno (stára Osada) – jedovnice

Brno – blansko - Jedovnice
(přestup v blansku na linku 231
nebo prodlouženou linku 167)

Linka 167 běžně vedená v nepracovních dnech jen v úseku Vyškov – Senetářov
prodloužena o úsek Senetářov – Jedovnice – Blansko, čímž zajistí jednak přímé
spojení ve směru z Vyškova do Jedovnic, ale především posilu lince 231 v relaci
Blansko – Jedovnice.

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

Podrobné informace o programu na http://jedovnice.cz/cs/pro-turisty/rybolov.

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

jednorázové jízdenky
Brno - Jedovnice
bez předplatní
s předplatní
jízdenky na zóny jízdenkou na zóny
100+101
100+101
MD v Brně +
linkou 201

5 zón

42 Kč

3 zóny

27 Kč

Vlak S2 +
bus 231 / 167

5 zón

42 Kč

4 zóny

34 Kč

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

info@kordis-jmk.cz

Nakolobce

Pobočky
Vilémovice
Šakvice
Bítov

Sleva
až 20 %
koloběžky
é
pro dospěl
i děti

i Informace

Společnost Nakolobce se zaměřuje na půjčování
koloběžek na jižní Moravě.
Zajišťuje také prodej koloběžek, servis případně
testování.
Pobočky společnosti jsou ve Vilémovicích, Šakvicích
nebo na Bítově.

i

S Podrobnosti slevy

Společnost poskytne slevu na půjčovném:
- ve výši 20 % s platnou 24hodinovou, měsíční,
čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenkou IDS JMK.
- ve výši 10 % s jinou platnou jízdenkou IDS JMK.

www.nakolobce.cz

Blansko Vilémovice

Doporučené spojení

Vilémovice - vlakem S2/R2 do Blanska a pak bus 232
Šakvice - vlaky S3 nebo R3
Bítov - autobusem 108 ze Zvonařky do Znojma a poté
přestup na linku 816 a 830
Využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

Brno

Bítov

Šakvice
Znojmo
Břeclav

