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ČERTŮ

Židlochovice - 26. 11. 2016
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V sobotu 26. 11. 2016 od 10:00 do 21:00 hodin proběhne
v Židlochovicích jarmark a doprovodný program, kdy
vyvrcholením akce bude od 17:30 do 18:30 pochod rakouských
čertů centrem Židlochovic. Více o dopravě na straně 2 a na
http://www.idsjmk.cz/aktuality/2016certi.pdf.

aktuality a změny v dopravě
VÝLUKA NA LINCE S91 - SUDOMĚŘICE HODONÍN
Dne 1.12. 2016 od 7:25 do 13:15 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Sudoměřice –
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Změna označení
rychlíkových linek
od 11. 12. 2016

VÝLUKA NA LINCE S2 - ÚSEK SKALICE N/S - BŘEZOVÁ N/S
Ve dnech 1. a 2. 12. 2016 vždy od 8:30 do 13:40 hod budou vlaky linky S2/4708,
4710, 4712, 4714, 4716 ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
YÝLUKA TRAMVAJÍ NA NÁMĚSTI SVOBODY V BRNĚ (VÁNOČNÍ TRHY)
Ve dnech 25. listopadu až 23. prosince 2016 se konají na náměstí Svobody tradiční
Vánoční trhy. V tomto období v pracovní dny vždy od 16:00 do 21:00 a v nepracovní
dny od 11:00 do 21:00 jedou tramvajové linky odklonem.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Komenského náměstí a Hlavní nádraží obousměrn
odklonem přes zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady (1. resp. 2. kolej), čímž
vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
Linka 9 pojede mezi zastávkami Moravské náměstí a Hlavní nádraží (přeložena na 5.
resp. 6. kolej k hotelu Grand) odklonem přes zastávku Malinovského náměstí, čímž
vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
V době konání Vánočních trhů bude z náměstí Svobody odjíždět historická Vánoční
tramvaj a budou konány zvláštní jízdy turistického minibusu.

TRVALÉ PŘELOŽENÍ ZASTÁVKY SLATINA, ROZCESTÍ
Od večerních hodin v pátek 25. listopadu 2016 bude zastávka Slatina, rozcestí (směr
Mifkova) trvale přeložena za křižovatku (kruhový objezd).
Linka 78 obslouží zastávku v uvedeném směru až za křižovatkou.
Linka N96 uvedenou zastávku ve směru k Hlavnímu nádraží zcela vynechá.
Do celostátního termínu změn jízdních řádů (neděle 11. prosince 2016) však
v uvedeném směru navíc zastaví na zastávce Slatina, sídliště v ulici Hviezdoslavově,
kterou obsluhují regionální linky 601, 602, 701 a 702.

PRODLOUŽENÍ PŘESUNU ZASTÁVEK V PUSTIMĚŘI
Přesun zastávek v Pustiměři se prodlužuje do 30. 11 - zástávky: Pustiměř, u kříže a
Pustiměř, rozc. 0.1.
PŘESUN ZASTÁVKY V PODOMÍ
V sobotu 26. 11. bude přesunuta zastávka Podomí přibližně o cca 180 metrů
ve směru Krásensko). Přesunutá zastávka se nachází u obecního úřadu.
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Změna číslování nemá vliv na ceny jízdenek. I nadále můžete pro své cesty
využívat rychlíkové linky vlaků kategorie R a Sp.
Vybrané spěšné vlaky Sp přecházejí nově do jízdních řádů osobních vlaků.
Nové označení rychlíků:

původní
označení
linky

nové
označení
linky

R2

R19

Brno - Blansko - Letovice - Březová nad Svitavou

R3

R9

Brno - Tišnov

R4

R11

Brno - Náměšť nad Oslavou

R5

R13

Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek

R6

R56

Brno - Kyjov - Veselí nad Moravou

R7

R8

Brno - Vyškov

R7

R12

Brno - Vyškov - Nezamyslice

Trasa linky

Šťastnou cestu
s IDS JMK

Jednorázové papírové jízdenky zakoupené v předprodeji na předprodejních
místech nebo v jízdenkových automatech je nutné označit:
Vlak: na nástupišti - do vlaku je nutné vstopuit již s označenou jízdenkou!
(jízdenku vkládejte k pravě straně označovače)
Městská doprava v Brně - ihned po nástupu do tramvaje, autobusu nebo
trolejbusu!

www.idsjmk.cz
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nezapomeňte
SI OZNAČIT
JÍZDENKU

Vážení cestující,
od 11. prosince 2016 dochází k přečíslování rychlíkových linek IDS JMK dle
tabulky uvedené níže. Změna označení je provedena na základě sjednocení
číslování rychlíkových linek na území České republiky.

info@kordis-jmk.cz

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
V ŽIDLOCHOVICÍCH
V sobotu 26. 11. 2016 od 10:00 do 21:00 hodin proběhne
v Židlochovicích jarmark a doprovodný program, kdy
vyvrcholením akce bude od 17:30 do 18:30 pochod rakouských
čertů centrem Židlochovic - více na http://www.certi-zidlochovice.cz.

Doprava z Brna

v S3 521/522

Do Židlochovic se dostanete z Brna vlakem linky S3 s odjezdy od 10:10 do 17:10
každou hodinu do Hrušovan u Brna, kde bude ihned navazovat autobus linky
521, příp. 522 do Židlochovic (na lince 521 budou v úseku Hrušovany u Brna, žel.
st. – Židlochovice, aut. st. vedeny posilové spoje). Obdobně je pak možné se na
akci dopravit ve směru z Vranovic vlaky linky S3 s odjezdy z Vranovic od 10:16 do
17:16 každou hodinu do Hrušovan u Brna, opět s návazností na autobusy linek 521
nebo 522 do Židlochovic. V opačném směru pak autobusy linek 521 a 522 budou
odjíždět ze Židlochovic v době od 17:10 do 20:10 každou hodinu do Hrušovan u
Brna k navazujícím vlakům směr Brno a Vranovice (příp. Břeclav).
Cestujícím z Brna doporučujeme využít výše uvedeného spojení rychlým a
kapacitním vlakem do Hrušovan u Brna s přestupem na navazující autobus do
Židlochovic.
Přímá autobusová linka 505 z Brna do Židlochovic bude posilována jen omezeným
počtem autobusů a navíc autobusy mohou být v oblasti kolem Židlochovic výrazněji
zdrženy v koloně osobních vozidel.
Jízdenky: Pro cestu z Brna do Židlochovic budete potřebovat jízdenku na 4 zóny
za 34 Kč (základní) nebo 17 Kč (zlevněná např. pro dítě do 15 let). Cestující s
předplatní jízdenkou na brněnské zóny 100+101 si dokoupí jízdenku pro 2 zóny za
20 Kč (základní) nebo 10 Kč (zlevněná).
Doporučení pro parkující v oblasti
Autobusy na linkách 521 a 522 v úseku Hrušovany u Brna, žel. st. – Židlochovice,
aut. nádr. v době od 10:30 do 20:30 zastaví navíc v zastávce Hrušovany u Brna,
parkoviště umístěné na ulici Sušilové pro návoz a odvoz návštěvníků akce z
parkoviště, kteří v této oblasti zaparkují osobní automobil. V uvedené době a
relaci bude doprava na linkách 521 a 522 zdarma – dopravu bude hradit pořadatel,
kterým je město Židlochovice.

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

150 Kč

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

jednorázové jízdenky
bez předplatní
s předplatní
jízdenky na zóny jízdenkou na zóny
100+101
100+101
Brno, Hlavní nádraží - Židlochovice
vlakem S3 +
bus 521/522

4 zóny

34 Kč

2 zóny

20 Kč

Brno, Zvonařka -Židlochovice
linka 505

Děkujeme, že pro cestu využíváte IDS JMK

4 zóny

34 Kč

2 zóny

20 Kč

Pro vyhledání cen jízdenek a dalších
spojení využijte web www.idsjmk.cz
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Jednodenní
rodinná
jízdenka

Brno - Židlochovice

info@kordis-jmk.cz

