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V sobotu 3. 12. 2016 proběhne tradiční rekonstrukce Bitvy u Slavkova.
Na akci se pohodlně dostanete linkou 702, která odjíždí z Úzké. Z oblasti
Slavkovska pak linkou 601. Doprava je zajištěna i na večerní program
do Slavkova u Brna.
Více o dopravě na akci na straně 2
a na http://www.idsjmk.cz/aktuality/2016slavkov.pdf.

aktuality a změny v dopravě
ZMĚNY JÍZDNÍ ŘÁDŮ OD 1. 12. 2016
Od 1. 12. 2016 se mění jízdní řády z důvodu ukončení několika výluk.
Nové jízdní řády: 159, 250, 540, 550, 555, 570, 665, 666, 667, 910, 911, 912, 920,
930, 931, 932, 933, 934.
Jízdní řády naleznete na http://www.idsjmk.cz/linky.aspx.

Nové rychlé spojení
od tišnova k bohunické nemocnici

VÝLUKA NA LINCE S91
Ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 7:25 do 13:15 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Sudoměřice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Autobusy pojedou podle
výlukového jízdního řádu.
VÝLUKY NA LINCE R7
Dne 6. a 7.12. 2016 budou probíhat výluky na linkách R7 a S71. Kompletní informace budou uveřejněny na webu www.idsjmk.cz během čtvrtka.
VÝLUKA NA LINCE S82 ZNOJMO-RETZ
Ve dnech 5. až 8. 12. 2016 vždy od 9:20 do 15:40 hodin budou vlaky linky S82 mezi
Znojmem a Retzem nahrazeny autobusy náhradní dopravy, které pojedou podle
výlukových jízdních řádů.
Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úsecích u vlaků:
- Znojmo - Retz: 2241, 2249
- Retz – Znojmo: 2222, 2230
POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 19 minut
dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět
o 18 minut později.
OMEZENÍ DOPRAVY VE SLAVKOVĚ U BRNA
Od 2. 12. 2016 od 17:00 do 4. 12. 2016 do 8:00 hodin pojedou linky 601 a 630 přes
Slavkov u Brna následovně:
Linka 601: spoje vedené k Slavkov u Brna, poliklinika jedou odklonem po ulicích
Československé armády – B. Němcové – Lidická – Bučovická k zastávce Slavkov u
Brna, MEZ. Zastávka Slavkov u Brna, poliklinika není obsluhována.
Linka 630: všechny spoje jedou ve Slavkově obousměrně mezi zastávkami Slavkov u
Brna, MEZ a Slavkov u Brna, aut. st. odklonem po ulicích Bučovická - Lidická - B. Němcové
- Československé armády (nezajíždějí na stálou zastávku Slavkov u Brna, poliklinika). Na
dané trase nezastavují, zastávka Slavkov u Brna, poliklinika je bez obsluhy.
Změna zastávek:
Zastávka Slavkov u Brna, poliklinika není obsluhována. Jako náhrada obsloužena
zastávka Slavkov u Brna, MEZ.

V Králově Poli využijte návaznost
nové expresní linky E56 na vlaky S3
Královo Pole - Univerzitní kampus
jen za 13 minut
Vážení cestující,
od 12. prosince 2016 bude v Brně zavedena nová expresní linka
s označením E56, která bude umožňovat rychlé spojení mezi nádražím
v Králově Poli a Nemocnicí Bohunice/kampusem.
Doba jízdy mezi Královým Polem a Nemocnicí Bohunice bude přibližně 13
minut. Linka bude zajišťovat také spojení k Technologickému parku.
Jízdní řád bude uveřejněn příští týden.

Šťastnou cestu s IDS JMK

po zakoupení jednorázové jízdenky u řidiče nebo předplatní jízdenky na
předprodejních místech si překontrolujte správnost vydané jízdenky.

po zakoupení

Dle Smluvních přepravních podmínek je cestující povinen zkontrolovat vydanou nebo
označenou jízdenku.
V případě chyby ihned jízdenku reklamujte.

www.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPOJENÍ NA REKONSTRUKCI
BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ U TVAROŽNÉ

A DOPROVODNÝ PROGRAM VE SLAVKOVĚ U BRNA
Vážení cestující a návštěvníci,
hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě
proběhne ve Slavkově a na slavkovském bojišti. Hlavními body programu budou
sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon a doprovodný večerní program ve
Slavkově u Brna.

sobota

3. 12. 2016

Doprava z Brna
Linka 702 v trase Brno, Úzká (u OD TESCO) - motorest Rohlenka. Linka
bude posilována v uvedeném úseku na základě aktuální poptávky po
přepravě řazením dalších autobusů navíc a to ve směru z Brna k motorestu
Rohlenka v době od 10:30 do 13:30 a ve směru od motorestu Rohlenka do
Brna v době od 15:00 do 16:30.
Linka 702 má na trase tyto zastávky: Brno, Úzká - Brno, Autobusové nádraží (jen
ve směru z Brna) - Brno, Zvonařka (jen ve směru do Brna) - Brno, Tržní - Brno,
Černovičky - Brno, Slatina, sídliště - Šlapanice, Bedřichovice, rozc. - Jiříkovice,
motorest Rohlenka. Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.

Doprava ze Slavkova u Brna

v 601

Jednodenní
rodinná
jízdenka

Brno - Motorest rohlenka (AUSTERLITZ)

Slavkov - Motorest rohlenka (AUSTERLITZ)

Ze Slavkova u Brna tam a zpět budete v sobotu 3. 12. 2016 moci využít linku 601,
která bude v době od 11:20 do 16:40 mimořádně v provozu v úseku Slavkov u
Brna – Jiříkovice, motorest Rohlenka (Austerlitz).
Odjezdy ze Slavkova u Brna, aut. st. budou v časech: 11:24, 11:54, 12:24, 12:54,
13:14 a 13:24.
Zpět z parkoviště u motorestu Rohlenka budou autobusy linky 601 odjíždět:
15:20, 15:40, 16:00 a 16:20. Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.

Z Kyjovska

v 106 + 601

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

Kyjov - Mot. rohlenka (AUSTERLITZ)

jednorázové jízdenky

Bez problémů se sem dostanete i z oblasti kolem Žarošic a Kyjova s přestupem ve
Slavkově u Brna mezi autobusy linky 106 a 601.
Z Kyjova (Žarošic) využijte autobus linky 106 s odjezdy v 10:26 nebo 12:26 z
Kyjova (11:02 nebo 13:02 ze Žarošic) a ve Slavkově u Brna přestupte na navazující
autobus linky 601 k motorestu Rohlenka.
Zpět pak využijte autobus linky 601 s odjezdem od motorestu Rohlenka v 16:20,
na který bude ve Slavkově u Brna navazovat autobus linky 106 směr Kyjov.
Do Žarošic a Archlebova pak ještě využijte spoj linky 601 s odjezdem v 16:00
od motorestu Rohlenka do Slavkova u Brna, který odtud bude pokračovat
ihned po trase linky 106 do Archlebova.

bez předplatní
s předplatní
jízdenky na zóny jízdenkou na zóny
100+101
100+101
Brno, Úzká - Motorest Rohlenka (Austerlitz)
linkou 702
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3 zóny

27 Kč

doplatek
1 zóna

16 Kč

Slavkov u Brna - Motorest Rohlenka (Austerlitz)

Doprava na program ve Slavkově u Brna

Z Brna: Pro cestu z Brna do Slavkova doporučujeme využít vlaky. Jedou z Brna v
časech 15:28, 16:14, 17:28, 18:15 nebo 19:28.
Pro odvoz cestujících z ohňostroje ve Slavkově lze využít spoj linky 106 s
odjezdem ve 21:22 ze Slavkova do Brna.
Z Kyjova: Pro cestu do Slavkova lze využít pravidelné odjezdy linky 106. Poslední
odjezdy ze Slavkova do Kyjova jsou v časech 20:37 a 23:07.

150 Kč

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

linka 601

3 zóny

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