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Změny
jízdních
řádu

Vážení cestující,
s ohledem na změnový termín jízdních řádů a začátek stavební sezóny dochází
ke změnám několika jízdních řádů. Sledujte prosím web www.idsjmk.cz.
Od 27. 2. 2017 JŘ S91, 665, 666, 931, 933 a 934
Od 1. 3. 2017 JŘ S3, xS4, R9*, xR11, 163, 311*, 312*, 314, 333, 336, 401 a 430
Od 5. 3. 2017 JŘ 104 a 312*
Od 6. 3. 2017 JŘ 234, 253, 254, 255, 256, 262, 272, 273, 274, 276 a 277
* mění se jen návaznosti
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aktuality a změny v dopravě
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Výluka v úseku strážnice - bzenec, přívoz (linky 665, 666, 931, 933, 934 a S91
Od 27. 2. 2017 do 21. 6. 2017 bude probíhat uzavírka silnice II/426 v úseku
Strážnice – Bzenec, Přívoz. Dochází ke změnám jízdních řádů autobusových linek
665, 666, 931, 933, 934 a vlaků S91.

VÝLUKa Letovice, Podolí - LeTovice
Od 6. března 2017 bude probíhat výluka v Letovicích.

Linka 665 - v době výluky spoje v úseku mezi zastávkami Strážnice, aut. st. a Bzenec, ZŠ
jedou obousměrně odklonem přes Vnorovy, Veselí nad Moravou, Moravský Písek a
na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.

Kompletní přehled dopravních opatření je na http://www.idsjmk.cz/#lock5495.

Zásadně se mění trasy linek 253, 254, 255 a 277.
Drobnější změny se týkají linek 234, 256, 262, 272, 273, 274 a 276.

Aktuální
informace
z dopravy

V úseku mezi zastávkami Bzenec, náměstí a Bzenec, Přívoz, žel. st. jsou obousměrně
zavedeny doplňkové spoje pro obsluhu všech částí Bzence. Při cestě do Bzence,
Přívozu, žel. st. se obsluhuje zastávka Bzenec, Přívoz v přesunuté poloze.
Z důvodu delší objízdné trasy jsou ve Strážnici od 8:00 do 19:00 zcela zrušeny
přestupní vazby s vlakovou linkou S91. Náhradou lze využít autobusových linek.
Linky 666, 931, 933, 934 a S91 - v souvislosti se zachováním významných přestupních
vazeb se mění jízdní řády těchto linek.
VÝLUKy NA LINCE S2
Ve dnech 1. a 2. 3. 2017 vždy od 8:10 do 14:15 budou vlaky linky S2 nahrazeny
autobusy náhradní dopravy v následujících úsecích:
Vlaky linky S2/4010, 4012, 4014, 4744, 4746, 4748 v úseku Křenovice horní nádr.
– Brno hl.n. V úseku Sokolnice-Telnice – Chrlice – Brno hl.n. jedou vlaky beze změny.
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Vlaky linky S2/ 4711, 4713, 4715, 4717, 4719, 4721 budou v úseku Sokolnice –
Telnice - Křenovice horní nádr.
UPOZORNĚNÍ: Na autobusy NAD ze směru Křenovice hor.n. nečekají v ŽST Brno hl.
n. žádné vlaky, včetně pokračování vlaků samotných směr Blansko.
VÝLUKa na linkách S4, R11 a 430
Od 1. 3. do 30. 6. 2017 bude probíhat výluka na linkác S4 a R11 v úseku Zastávka
u Brna – Rapotice – Náměšť nad Oslavou.
Linka S4 - V úseku Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou a opačně budou všechny
vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou - výlukový JŘ.
Linka xS4 – Zastávka u Brna - Vysoké Popovice – Rapotice – Kralice nad Oslavou –
Náměšť nad Oslavou
Linka R11 V úseku Brno hl.n. – Náměšť nad Osl. a opačně budou všechny vlaky
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle
výlukového jízdního řádu.
Linka xR11 (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou
Linka 430 bude všemi spoji obsluhovat zastávku Rapotice, škola podle zvláštního
jízdního řádu. Přestupy na autobusy NAD budou zajištěny v zastávce Rapotice, škola.

TOP víkendy

Jízdenka platí ve všech zaintegrovaných vlacích a autobusech
včetně městských doprav v zónách 459, 479, 550, 560, 570,
580, 800, 810, 812, 815, 817, 818, 820, 822, 823, 825, 829, 831,
832, 833, 835, 837, 839, 843, 845, 847, 855, 857, 867, 877.

WWW

www.idsjmk.cz

Vážení cestující,
po zakoupení jízdenky u řidiče nebo předplatní jízdenky na předprodejních
místech si překontrolujte správnost vydané jízdenky. Dle Smluvních přepravních
podmínek je cestující povinen zkontrolovat vydanou nebo označenou jízdenku.
V případě chyby ihned jízdenku reklamujte.
Děkujeme vám za spolupráci.
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PODYJÍ

V SO, NE a SVÁTKY na 1 jízdenku
2 DOSPĚLÍ + 3 děti

Ve dnech od 13. do 16. 3. 2017, od 18. do 19. 3. 2017, od 25. do 26. 3. 2017, od 5. 5. do 16. 5. 2017 a od 20. 5. do
2. 6. 2017 budou probíhat uzavírky přejezdů v Rapoticích a Sudicích. Na tyto dny bude nový jízdní řád linky 430.

Kontrola
jízdenky
po zakoupení

Jednodenní
jízdenka

info@kordis-jmk.cz

1

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Kouzlo ryzího života a bezprostřední kontakt
s přírodou, to je Expediční kamera 2017 v Brně

Tip na filmový
festival v brně

Brno, 1.2.2017 - Ačkoli je začátek roku a v našich končinách nyní vládne krásná ladovská zima, mnozí
z vás přemýšlí nad tím, kam a za jakým dobrodružstvím vyrazí. A přesně v tomto vám pomůže další
ročník filmového festivalu Expediční kamera. Svým rozsahem největší outdoorový festival v Česku a
na Slovensku, více jak 25 tisíc návštěvníků ve více než 200 městech. Tento festival přivítá slavnostně
i Brno 1. a 2. března v kině Scala. Letos vám opět připomeneme, že lidská kreativita nezná mezí, ať
už v prováděných aktivitách, či v místech, kde jsou lidé schopni žít. Uvědomíte
si, jak je naše planeta obrovská, kolik neuvěřitelných míst skýtá a kolik na ní žije
zajímavých lidí, prožívajících různé osudy.

(1. a 2. března 2017
v kině Scala)

Budeme-li konkrétnější, poznáte Švýcara, žijícího podle hesla Pura vida. A co to
znamená? To poznáte při jeho pokusu splout řeku Amazonku za pomocí svého
kola (a lodě samozřejmě). Setkáte se s 91 letou Britkou, která svůj život zasvětila
horskému průvodcování. Snímek Projekt Moffat vám celý její životní příběh
představí. Dva kamarádi z Ameriky se rozhodnou pro Návrat do Zanskaru, což je
oblast, kde před 30 lety poznali místní srdečné obyvatele, ale i silnou vazbu na
buddhismus. Poznamená toto dosud odlehlé místo výstavba silnice a spojení s
civilizací?
Ani letos nebude chybět české zastoupení. Parta šesti kamarádů měla bláznivý
plán, doplout z oceánského rozvodí na polární kruh a to jak na nafukovacích
lodích, tak na ručně postavené plachetnici. Celá cesta vedoucí Divočinou
Aljašky po řece Alatna, se stala pro všechny členy expedice nezapomenutelnou
součástí jejich životů.

www.expedicnikamera.cz

Kromě hlavních snímků lze na většině projekcí vidět i bonusové filmy, které
ukazují pestrost možných aktivit. Běžci mohou při závodu Ultra Trail Gobi Race
přehodnotit své dosavadní cíle. Trekaři při Cestě do Kazbegi v Gruzínském
Kavkazu poznají, jaké by to bylo, vyměnit pohorky za své horské kolo. Horolezci
zatouží po Velké skalní pařbě v americkém Arkansasu, kde se schází ti nejlepší horolezci světa na již
tradičním vytrvalostním lezeckém závodu. Potápěči se Na jeden nádech podívají nejen pod mořskou
hladinu, ale i pod hladinu své vlastní duše.
Kromě filmů brněnské kino Scala ozvláštní v doprovodném programu přednášky a exotická kuchyně.
Návštěvníci budou moci ochutnat štíra nebo arabské speciality.
Více informací na www.expedicnikamera.cz.

Pozvánka na výstavu do znojma

jak do znojma?
Do Znojma se z Brna dopravíte autobusovou
linkou 108, která jezdí o víkendu v intervalu 1-2
hodiny.
Pro dopravu z Brna a vzdálenějších oblastí
kraje mimo Znojemsko na akci doporučujeme
o víkendu 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

bez předplatní
s předplatní
jízdenky na zóny jízdenkou na zóny
100+101
100+101
Brno, Zvonařka - Znojmo
linkou 108
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10 zón

78 Kč

8 zón

63 Kč
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