integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

ntegrované novinky

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

Změna času
neděle 30. 10.

28/2016

Vážení cestující,
v noci ze soboty 29. října na neděli 30. října 2016 končí platnost letního času.
V čase 3:00 hodin se hodinky posunou o hodinu zpět na 2:00 hodiny.
V Brně se uskuteční o 1 spojení navíc, na regionálních linkách pojedou spoje
ještě podle letního času, tedy před posunem času.
Kompletní přehled na straně 3 a na www.idsjmk.cz

aktuality a změny v dopravě
VÝLUKY NA LINCE 555 MEZI PODIVÍNEM A LEDNICÍ
O víkendech 5. 11. – 6. 11., 12. 11. – 13. 11. 2016 bude pokračovat výluka na lince
555 v úseku Lednice – Podivín. Linka 555 pojede v úseku Lednice, nám. – Podivín,
Besední dům obousměrně odklonem přes Bulhary – Milovice – Zaječí, žel. st. II/425 – Podivín, Bratislavská – Podivín, Besední dům.
POZOR, ZMĚNA NÁVAZNOSTÍ: Návaznosti na vlaky S3/R5 budou zajištěny mimořádně
v zastávce „Zaječí, žel. st.“.
Zástávka „Podivín, Fruta“ bez obsluhy, náhradou zastaví na zastávce „Podivín, Bratislavská“.

• v pondělí 31. 10., v úterý 1.11. a ve středu 2. 11. vždy od 8:30 do 18 hodin budou
všechny spoje tramvajové linky 5 vedeny v celé trase Štefánikova čtvrť – Ústřední hřbitov.
POSÍLENÍ DOPRAVY NA VELETRHY GAUDEAMUS A SPORTLIFE
Ve dnech 1. až 6. listopadu 2016 se na brněnském výstavišti uskuteční skupina
tradičních veletrhů, především veletrhy Gaudeamus a Sport Life. Doprava z centra k
výstavišti bude kromě pravidelných linek zabezpečována navíc tramvajemi:

VÝLUKA, KTERÁ MĚLA PROBĚHNOUT O VÍKENDU 29. A 30. ŘÍJNA, SE NEUSKUTEČNÍ.

linky P1 v trase Zvonařka/Malinovského nám. – Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky
s provozem: 1. a 2. 11. od 8:00 do 14:00 hod., 3. až 5. 11. od 8:00 do 19:00 hod., 6.
11. od 8:00 do 17:00 hod.

VÝLUKA NA ULICI ÚDOLNÍ V BRNĚ
Z důvodu rekonstrukce kabelové trasy bude od pátku 28. října 2016 6:15 do
ukončení prací v neděli 30. října 2016 (předpoklad 22:45) uzavřena ulice Údolní.

linky P2 na trase Stará osada – Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky s provozem pouze
ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 vždy od 8:00 do 13:30. Tato linka nahradí spoje linky
2, které v uvedené době jezdí jen v úseku Stará osada – Ústřední hřbitov.

Linka 4 pojede pouze v úseku Obřany, Babická - Česká a dále odklonem přes zastávky
Šilingrovo náměstí a Nemocnice u sv. Anny do smyčky na Mendlově náměstí.

Pozor vstupenky na akce BVV neplatí jako jízdenky!

Linka 38 pojede pouze v úseku Preslova - Úvoz (zastávka v obou směrech přeložena
do ulice Úvoz) a dále odklonem přes zastávku Čápkova na Konečného náměstí
(obslouží zastávku linek 25 a 26 směr Mendlovo náměstí).

VÝLUKA NA LINCE S41 V ÚSEKU BRNO - STŘELICE - MORAVSKÉ BRÁNICE
Ve dnech 1. až 4. 11. 2016 od 8:15 do 14:05 hodin bude probíhat výluka na
lince S41. Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravu, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Linka 39 pojede pouze v úseku Barvičova - Úvoz (zastávka v obou směrech přeložena
do ulice Úvoz) a dále odklonem přes zastávku Čápkova na Konečného náměstí.
Vynechá tak zastávky Obilní trh a Komenského náměstí (obslouží zastávku linek 25 a
26 směr Mendlovo náměstí).
Autobusová linka N89 pojede o nocích 28./29. a 29./30. 10. mezi zastávkami
Šilingrovo náměstí a Úvoz odklonem přes zastávky Česká (ve směru z a do ulice
Veveří) aGrohova, čímž vynechá zastávky Komenského náměstí a Obilní trh.
Autobusová linka N95 pojede mezi zastávkami Šilingrovo náměstí a Žlutý kopec
(resp. Tvrdého) odklonem přes zastávky Česká (ve směru z a do ulice Veveří), Grohova
a Úvoz (zastávky linek 25 a 26, na kterých zastaví v obou směrech), čímž vynechá
zastávky Komenského náměstí a Obilní trh.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x4 po trase a zastávkách
Česká (zastávky v ulici Joštově) - Grohova - Úvoz (zastávky linek 25 a 26 a také
zastávky linky 4) - Všetičkova - Heinrichova (jen ve směru do centra) - Náměstí Míru.
UKONČENÍ OBSLUHY ŠPILBERKU LINKOU 80
V pondělí 31. října 2016 bude ukončena sezónní obsluha zastávky Hrad Špilberk.
Od úterý 1. listopadu 2016 nebude tato zastávka obsluhována.
POSÍLENÍ DOPRAVY K ÚSTŘEDNÍMU HŘBITOVU
Vzhledem ke zvýšené poptávce v souvislosti s uctěním památky zesnulých bude ve
dnech 28. října až 2. listopadu 2016 posílena doprava k areálu Ústředního hřbitova:
• v pátek 28. 10. (státní svátek), v sobotu 29. 10. a v neděli 30. 10. bude zvýšení
kapacity do oblasti Ústředního hřbitova řešeno změnou vypravených typů vozidel
na linkách 2 a 5, navíc bude do smyčky Ústřední hřbitov odkloněna linka 6 v rámci
opatření k výluce tramvajového provozu v úseku Celní – Starý Lískovec;

Linka A – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční stanici
Moravské Bránice do železniční stanice Ivančice.
Linka B – 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.
Autobusy ve směru Ivančice – Střelice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes Silůvky
přímo k železniční stanici Brno hl.n.
Linka B – 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.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice a zpět odřeknuty. Využijte vlaků
linky S4, kterézastavují na zastávce Střelice dolní/Troubsko.
VÝLUKY NA LINCE S91 - vlaky nahrazeny autobusy
úsek Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou 2.11. 2016 od 7:15 do 13:00 hodin
Vlaky linky S91 / 2707 budou v úseku Veselí nad Mor. – Javorník nad Vel. zast. .
Vlaky linky S91 / 2709, 2711 budou v úseku Veselí nad Mor. – Vrbovce.
Vlaky linky S91 / 2706 budou v úseku Javorník nad Vel. zast. – Veselí nad Moravou
Vlaky linky S91 / 2708, 2710 budou v úseku Vrbovce – Veselí nad Moravou.

Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestup mezi
NAD a autobusy linek 930 a 935 bude probíhat na autobusové zastávce IDS JMK
„Velká nad Veličkou“.
úseku Strážnice – Veselí nad Moravou 3.11. 2016 od 7:45 do 13:35 hodin

jízdenky prosím - výstava o železnici
více na straně 2 a na www.idsjmk.cz
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Autobusy ve směru Brno – Střelice – Ivančice pojedou po dvou odlišných linkách:

info@kordis-jmk.cz

Pozvánka na výstavu
„Jízdenky, prosím“ – výstava o železnici
Vlaky, koleje, nádraží – železnici bereme jako samozřejmou součást našeho života a jen málokdo si uvědomí, že i ona prošla zajímavým
technickým i historickým vývojem.
Stejné to bylo i s železnicí v Tišnově. V létě roku 1885, když z Brna do Tišnova přijel první vlak v čele s malou parní lokomotivou, to byla jenom lokálka místního významu, které se nepodařilo proniknout dále do nitra Českomoravské vrchoviny. Pouze vlečková kolej překročila řeku
Svratku a končila v cukrovaru v Předklášteří. Dalších dvacet let trvalo, než byla v roce 1905 otevřena železniční trať do Žďáru nad Sázavou,
kde navázala na již dříve otevřenou železnici z Havlíčkova Brodu. Dramatické události roku 1938 vedly k rychlému rozhodnutí o vybudování
hlavní dvoukolejné železniční tratě přes Vysočinu, mezi Tišnovem a Žďárem nad Sázavou vedené ve zcela nové trase přes Křižanov. Válečná
léta stavbu zastavila a nová trať byla otevřena až v roce 1953. Provoz se stále odehrával výhradně v režii parních lokomotiv – kouře, sazí
a syčení páry, ale nová technika se neodbytně hlásila o slovo. Před padesáti lety tak došlo k zásadní změně. V listopadu 1966 byl na trati
Havlíčkův Brod – Brno zahájen elektrický provoz. A řekněte sami, byla by škoda si tuto „padesátku“ nepřipomenout.
Tohoto úkolu se zhostilo Muzeum města Tišnova, které připravilo výstavu „Jízdenky, prosím“ s podtitulem „50 let elektrických vlaků v Tišnově“.
Výstava se pro veřejnost otevře v sobotu 5. listopadu 2016 a bude přístupná až do neděle 22. ledna 2017. V první části expozice se návštěvníci seznámí se zajímavostmi z historie železnice v Tišnově a okolí a to nejen slovem a obrazem. Velkým lákadlem ve druhé části výstavy
bude pro děti i nás dospělé modelové kolejiště, po kterém budou po celou dobu výstavy jezdit vláčky. Třetí část expozice návštěvníky zavede
do zákulisí železničního provozu. Tentokrát náš pohled nezvykle nasměrujeme nad koleje – na trolejové vedení. I trojrozměrné exponáty nás
zavedou do království železniční energetiky, která je očím obyčejných cestujících skryta a zahalena tajemstvím. Součástí výstavy bude i řada
doprovodných programů, především pro děti.

tišnov
sobota
5. 11. 2016

V sobotu 5. listopadu 2016 od 10 do 16 hodin se uskuteční na nádraží v Tišnově výstava železniční techniky. Vedle elektrických lokomotiv se zde veřejnosti představí i kolejová technika železničních energetiků, např. montážní vůz trakčního
vedení. Pozornosti jistě neujde ani parní lokomotiva 213.901, která bude jezdit po tišnovském nádraží, a zájemcům bude
umožněn i vstup na stanoviště strojvedoucího s projížďkou.

Bližší informace o akci jsou uvedeny na stránkách muzea http://www.mekstisnov.cz/muzeum. Muzeum najdete nedaleko tišnovského
nádraží v Müllerově domě v Jungmannově ulici č. 80. Otevírací doba - středa až neděle od 10 do 17 hod.
Muzeum města Tišnova ve spolupráci se SŽDC, s. o., Českými drahami, a.s., ČD Cargo, a.s., KPKV Brno a firmou Ing. Jiří Kotas Vás srdečně zvou objevovat tajemství světa železnic.

Slevový program IDS JMK

Navíc sleva 20%
s jízdenkou IDS JMK

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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v N95

v N89 - N99

Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno spojení
nočních autobusových linek navíc.
U některých vybraných spojů nočních linek bude v uzlu
Hlavní nádraží stanoven mimořádný přestup mezi dvěma autobusy téže linky v daném směru.

Regionální linky a linky N91, N94 a N95
V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z
výchozích zastávek před 2:00 hod. jedou v celé trase
dle pravidelného jízdního řádu – dle letního času.
Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích
zastávek dle jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00
hodin pojedou ještě dle letního času, nikoliv dle času
zimního – tj. pouze jedenkrát před posunem času:
POZOR na lince N91 jede spoj s odjezdem 2:00 hod. z
Brna, hl. nádraží do Kuřimi, Podlesí, rozc. po změně času!!

v N91
spoj s odjezdem 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do Lelekovic;
PO ZMĚNĚ ČASU: spoj s odjezdem 2:00 hodin z Brna, hl.
nádraží do Kuřimi, Podlesí, rozc.

v N94

spoj s odjezdem 2:21 hodin z Újezdu u Brna přes Sokolnice
do Brna;

v 302
spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hodin z Kuřimi, žel. st. do
Brna;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hodin z Brna, U Luhu do
Kuřimi;

v 403
spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hodin z Ostopovic, smyčky
do Brna;

v 405
spoj č. 269 s odjezdem ve 2:09 hodin z Brna, Mendlova n.
do Zastávky;

v 501
spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hodin z Brna, Ořechovské
do Nebovid;

v 505
spoj č. 402 s odjezdem ve 2:03 hodin z Brna, Strážní do
Židlochovic.

spoj s odjezdem 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do Bílovic
nad Svitavou;
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