INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

ZMĚNY JÍZDNÍCH
ŘÁDŮ OD NEDĚLE
11. 12. 2016

31/2016

Vážení cestující,
od neděle 11. prosince 2016 se mění jízdní řády všech linek IDS JMK včetně
městské dopravy v Brně a dalších měst Jihomoravského kraje.
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Jízdní řády jsou ke stažení na webu www.idsjmk.cz/linky. Využít můžete také
vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.
Přehled změn je na www.idsjmk.cz a na straně 2.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
PRODLOUŽENÍ VÝLUKY NA LINCE R4 (OD 11. 12 2016 R11)
Výluka na lince R4 bude prodloužena do 28. 2. 2017. Z důvodu celostátní změny
jízdního řádu platí od 11. 12. 2016 nový výlukový jízdní řád.
OMEZENÍ DOPRAVY VE SLAVKOVĚ U BRNA
Výluka na lince 585, která měla původně skončit 19. 12. 2016 bude ukončena
již 12. 12. 2016. Na lince bude platit běžný jízdní řad. Uveřejněn je na webu.
ZMĚNA ZASTÁVKY V LEDNICI NA LINKÁCH 570 A 555
V neděli 11. 12. 2016 linky 555 a 570 v Lednici nepojedou na/ze zastávku(y)
Zámecké náměstí, ale na/z centrální(ho) parkoviště za restaurací ONYX (odbočka
z ulice 21. dubna).

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2017 IDS
JMK 2017 V PRODEJI
Vážení cestující,
opět po roce můžete zakoupit
Knižní jízdní řád IDS JMK celosíťový.
K zakoupení je za výhodnou cenu
99 Kč.
Knižní jízdní řád obsahuje:
- jízdní řády linek IDS JMK platné
od 11. 12. 2016
- tarifní informace platné
od 1. 1. 2017
- plánky síťí linek a přestupních uzlů

SVEZTE SE VÁNOČNÍ TRAMVAJÍ DPMB

Více na http://dpmb.cz/?seo=download&id=3643.

PŘEPRAVA
ZVÍŘAT
(PEJSKŮ)

99obaKdílčy
za

• Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela
uzavřené a dole nepropustné schránce. Přeprava schránky se řídí stejnými podmínkami jako
přeprava spoluzavazadel, případně ručních zavazadel. Pokud má schránka tvar kvádru do
rozměrů 20 x 30 x 50 cm, přepravuje se bezplatně. Pokud je větší, cestující hradí zlevněné
(poloviční) jízdné.
• Držitelé nepřenosných předplatních jízdenek pro zóny 100 a 101 mohou v těchto zónách v
tramvajích, trolejbusech a autobusech pejsky přepravovat bezplatně.
• Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to za podmínky, že jsou po celou dobu pobytu
ve vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným náhubkem a jsou drženi na krátké šňůře.
• Pes nesmí být přepravován na sedadle.
• Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze se souhlasem řidiče.
• Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat
z přepravy a to zejména v případech, pokud je pes špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo
nemocný, přenáší parazity nebo znečišťuje vozidlo.
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Kde KJŘ jej koupíte?
Brno (DPMB) - Novobranská 18
v informační kanceláři;
Brno (ČD) - na vlakovém nádraží;
Vyškov - předprodej VYDOS BUS;
Kyjov - předprodej ČSAD Kyjov;
Hodonín - předprodej ČSAD Hodonín;
Břeclav - předprodej BORS Břeclav;
Hustopeče - předprodej BORS Břeclav;
Znojmo - předprodej ZDS Psota;
Dále na vybraných železničních stanicích v JMK.

info@kordis-jmk.cz

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 PŘEHLED ZMĚN OD 11. 12. 2016
V tradičním termínu celoevropských změn jízdních řádů dochází od
neděle 11. prosince 2016 k úpravám jízdních řádů i v Jihomoravském kraji
a ve městě Brně. Připravili jsme přehled novinek v regionální autobusové
a železniční dopravě.

Železniční dálková doprava
Z důvodu sjednocení číslování dálkových vlaků v rámci celé České republiky
dochází na žádost Ministerstva dopravy k přečíslování rychlíkových linek
IDS JMK označených původně jako R2 až R7 na nová čísla odpovídající
celostátnímu číslování.
Nové označení rychlíků:

Linka 701 a 702 - upravují se jízdní doby frekventovaných linek 701 a 702
(z Brna do Pozořic a Mokré-Horákova). Přidání dalšího vozidla umožní lepší
stabilitu jízdního řádu včetně možnosti přestupu na přípoje zejména
u kruhového objezdu u Bedřichovic na linku 151 směr Podolí a Šlapanice.
spojení k poliklinice ve Slavkově u Brna - v souvislosti s přidáním nového
večerního vlaku linky S6 dojde ve večerních hodinách pracovních dní
k úpravě navazujícího spojení k poliklinice ve Slavkově u Brna, Němčan a
Hodějic.
Linka 402 - první ranní spoje linky 402 z Popůvek pojede již z Říčan
do Brna (zavedení spojení z Říčan a Ostrovačic na 6:30 do Brna).
Linka 41 - Na lince 41 nový spoj v pracovních dnech s odjezdem v 8:01
z Lelekovic do Brna.

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

Linka 262 - na lince 262 je zaveden nový spoj po 18. hodině pro místní
části Boskovic Hrádkov a Vratíkov a obce Okrouhlá za ﬁnanční spoluúčasti
města Boskovice a obce Okrouhlá.
Linka 251 - Nové ranní spojení v nepracovních dnech na lince 251 v úseku
Velké Opatovice – Boskovice.
Linka 551 - nový spoj na lince 551 v 5:10 z Kobylí do Klobouků u Brna.
Návaznosti ve Znojmě na linku 108 - úpravy městské dopravy ve Znojmě
tak, aby bylo možné stihnout ve Znojmě první ranní spoj linky 108
ze Znojma do Brna v pracovních dnech.

R19 - vzniká nové spojení z Brna v 5:00 do Prahy. Tento vlak zastaví
v Blansku, Skalici nad Svitavou a v Letovicích.

Železniční regionální doprava
Na lince S2 - Brno – Letovice se přidává nový vlak z Brna v 14:44 do
Blanska a dále vlak S2 z Blanska v 17:10 je protažen až do Rájce – Jestřebí.
V odpolední době tak v době školního roku vzniká pravidelný
patnáctiminutový takt v úseku Brno – Blansko.
Na lince S3 - Břeclav – Brno – Tišnov – Níhov se ve školním roce přidává
pár vlaků z Brna v 13:54 do Hrušovan u Brna a zpět. Dále je 1 pár vlaků
protažený z Tišnova (8:13) do Kuřimi (do Brna hl.n. 8:51).
Na lince R56 - přibývá v pracovní dny žádaný spěšný vlak Nesovice - Brno
hl.n. (6:33).
Na lince S6 - přibývá v sobotu vlak Nesovice - Brno hl.n. (8:20) a dále
v pracovní dny a v sobotu cestujícími žádaný vlak z Brna (23:10) do Nemotic.
Na lince S8 - Břeclav – Mikulov jsou zavedena sobotní spojení umožňující
pozdější návrat z Mikulovska a Lednice do Brna.
Cykloturistický Expres Pálava – Podyjí - bude z důvodu výluky mezi
Břeclaví a Mikulovem veden dvěma trasami – od Velikonoc do června
pojede z Brna do Mikulova přes Hrušovany nad Jevišovkou. Později se vrátí
na původní trasu z Brna přes Břeclav a Mikulov do Znojma a Šatova.

Linka 215 + Návaznosti v Adamově - úpravy v městské dopravě v Adamově
u linky 215, které zejména zlepší spojení školáků do Blanska a Brna.

Městská doprava v Brně
Linka E56 - Jedná se novou o expresní linku E56, která spojí Bohunický
kampus s Pisárkami, královopolským nádražím a Technonologickým parkem.
V Králově Poli a bude navazovat na vlaky od Tišnova a doba jízdy z Tišnova
či Kuřimi do Pisárek či k bohunické nemocnici se významně zkrátí.
Podobné zlepšení zaznamenají cestující od Rosic či Ivančic. I jim se díky
přestupu u kampusu razantně zkrátí doba cesty do Králova Pole nebo do
Technoparku.
Linka 10 - tramvajová linka 10 pojede v ranní a odpolední přepravní
špičce pracovních dnů po prodloužené trase Stránská skála - Hlavní nádraží
- Renneská - Bohunice, Švermova; určené spoje pojedou pouze v úseku
Geislerova - Bohunice, Švermova;
Linka 64 - trasa linky 64 Maloměřice, Červený písek - Životského se
prodlužuje dále po trase a zastávkách: Životského - Masná (zastávka směr
Komárov na začátku ul. Masná, směr červený písek společná s linkami 31 a
33) - Hladíkova (nové zastávky v obou směrech) - Škrobárenská (nové
zastávky v obou směrech) - Černovické nábřeží (nová zastávka pouze směr
Komárov) - Černovická (pouze směr Komárov) - Mariánské náměstí (pouze
směr Komárov) I Konopná (pouze směr Červený písek)- Komárov;
Linka 76/E76 - mění se označení stávající linky 76 nově na E76;
Linka N89 - ruší se jednosměrná trasa vybraných spojů noční linky N89
končících v zastávce Svratecká přes zastávky Podveská, Svratecká (společná
s linkami 30 a 36) a Lísky;
Linka N96 - pro noční linku N96 se ve směru ze Šlapanic do Bosonoh ruší
zastávka Slatina, rozcestí.
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Regionální autobusy

info@kordis-jmk.cz

