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Vážení cestující,
s jízdenkami IDS JMK můžete využívat výhodně slevy u našich
partnerů na vstupy do muzeí, do památek, na koupání, na půjčení
kol/elektrokol a koloběžek.
Přesné znění slev naleznete na odkazu
www.idsjmk.cz/kestazeni/slevyletak.pdf.

aktuality a změny v dopravě
VÍKENDOVÁ VÝLUKA NA LINCE S2

úseku Hrušovany u Brna – Brno hl.n. nahrazeny (NAD).

O víkendu 21. a 22. 1. 2017 vždy od 8:30 do 16:35 hodin budou vybrané vlaky linky
S2 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD), která bude organizována
podle výlukového jízdního řádu.

NAD jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu. Cestující mezi zastávkou Popovice u
Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.

Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících mezi
uvedenými stanicemi. V zastávce Bílovice nad Svit. žst. je nutno přestoupit do jiného
autobusu! 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 B – 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 C – jede ze stanice Brno hl.n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj
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 A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl.n. přes Babice
nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice. V zastávce Bílovice nad Svit. žst.
je nutno přestoupit do jiného autobusu!
Linka B – 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 C – jede ze stanice Bílovice nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj od linky 210).

Doplňující informace:
- Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
- V ŽST Brno hl.n. na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování
vlastních vlaků ve směru Brno hl. n. - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
- Za vlaky S3/4908, S3/4910, S3/4912, S3/4602, S3/4914 mohou cestující použít
pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků R3/984, R3/982, R3/980, R3/976 a budou
odbaveni v úseku Brno hl. n. - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
- Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek
505, 512, 514 v Rajhradě a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.
Veletrhy go a regiontour
Z důvodu konání veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR (od 19. do 21. ledna
2017) bude v sobotu 21. ledna 2017 od 9:30 do 18:30 a v neděli 22. ledna 2017
od 9:30 do 16:30 doprava k brněnskému výstavišti posílena tramvajovou linkou
P1 jedoucí po trase: Zvonařka - Hlavní nádraží - Hybešova - Mendlovo náměstí Výstaviště - Pisárky a zpět.
Navštivte stánek IDS JMK v Pavilonu P.
Pololetní prázdniny
Pro všechny základní a střední školy jsou v pátek 3. února 2017 vyhlášeny pololetní
prázdniny.
Vybrané regionální vlakové a autobusové spoje vyznačené v jízdních řádech
nejedou.

VÍKENDOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3 (28. A 29. 1. 2017)
Ve dnech 28. a 29. 1. 2017 vždy od 8:50 do 16:15 hodin budou vybrané vlaky na
lince S3 nahrazeny autobusy náhradní dopravy a platí výlukový jízdní řád.
Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Vranovice S3/ 4905, 4907, 4909 budou v úseku Modřice – Vranovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623 pojedou dle současného jízdního řádu.
Vlaky linky S3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno
hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910,
4912, 4914. V Modřicích není umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.

Doprava v Brně na linkách 1 až 84 pojede podle omezených jízdních řádů pro
PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje.

Svezte se vánoční tramvají DPMB

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

Informace o přepravě zimního vybavení
na straně 2

ostatní vlaky S3/ 4620, 4622, 4602 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v
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Vážení cestující,
od pátku do neděle máte možnost navštívit na brněnském výstavišti
veletrhy GO a REGIONTOUR.
Zveme Vás na náš stánek do pavilonu P. Rádi Vám poskytneme
informace o cestování po Jihomoravském kraji.. Poradíme Vám jak
výhodně cestovat cyklobusy.
Těšíme se na Vás.

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

!

Pozvánka
na veletrh
go a
regiontour

info@kordis-jmk.cz
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na lyže s IDS JMK

V integrovaném dopravním systému
Jihomoravského kraje se bezplatně
přepravuje:
• jeden pár lyží včetně lyžařských holí,
• snowboard,
• sáně,
• boby.
Zimní vybavení nemusí být umístěno
ve vaku, musí být ovšem zbaveno
sněhu a nečistot.
Děkujeme vám za pochopení a
přejeme hezké zážitky na sněhu.

kam na
bežky?

Kam na
sjezdovky?
(ski areály)

Na území Jihomoravského kraje leží dostatečná sněhová pokrývka pro běžkovaní kolem Brna
nebo v jeho severní části.
Brněnsko: Utěchov, Soběšice a Vranov - snadno dostupné městskými linkami 43 a 57
Kunštátsko (Hluboké u Kunštátu, Černovice) - linkou 301 z Brna
Drahanská vrchovina (Suchý, Protivanov, ...) - https://www.lyzarsketrasy.cz
Skiareály s umělým zasněžování jsou v provozu:
Ski areál Hodonín u Kunštátu - www.skiareal-hodonin.cz
Ski areál Olešnice - www.ski-areal.cz
Ski areál Němčičky - www.sportnemcicky.cz
Ski areál Předkláštěří u Brna - www.vlekpredklasteri.cz (dočasně mimo provoz)

50 let elektrických vlaků v Tišnově
Výstava k výročí 50 let elektrických
vlaků v Tišnově končí již 22. ledna
2017. Využijte poslední možnost
návštěvy.

poslední
možnost
www.mekstisnov.cz/muzeum/akce jizdenky-prosim
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