INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

06/2017

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
ff

REGISTRUJTE SE
NA ŠALINĚNÍ
2017

Vážení příznivci veřejné dopravy,
již 10. ročník Šalinění se koná pátek 7. dubna 2017, proto si tento termín rezervujte:).
Sraz účastníků, vysvětlování pravidel a rozdávání podkladů se bude konat na stanovišti č.
48 autobusového nádraží Brno, Zvonařka od 15:00, registrace probíhá do 15:45, vozidlo
Šalinění vyjíždí s účastníky na trasu v 16:00.
Více informace a registrace na http://salineni.spjf.cz.
Akci pořádá Perpetuum - Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara .
Dotazy, podněty, reakce a připomínky směřujte prosím na adresu jmp@spjf.cz.




AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ

JARNÍ PRÁZDNINY

Od pondělí 13. do pátku 17. března 2017, kdy jsou na základních a středních
školách v Jihomoravském kraji vyhlášeny jarní prázdniny.
Na linkách městských linkách v Brně 1 až 99 bude platit prázdninový jízdní řád
(PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY) a budou zrušeny školní autobusové spoje
Na regionálních vlakových a autobusových linkách nejedou vybrané spoje označení
v jízdních řádech inverzní značkou.
Upozorňujeme, že v tomto týdnu bude probíhat také velký počet vlakových a
autobusových výluk!

MIMOŘÁDNÁ VÝLUKA V MIKULOVĚ (LINKY 550, 570 A 585)

V Mikulově je pro vozidla nad 3,5 t (tedy včetně autobusů) uzavřena ulice Koněvova
kvůli propadu části vozovky poblíž č. p. 26.
Všechny spoje linek 550, 570 a 585 jedoucí přes zastávku „Mikulov, u pošty“ jsou
odkloněny mimo centrum Mikulova po objízdné trase 22. dubna – Brněnská –
Gagarinova – Hliniště. Bez obsluhy budou zastávky „Mikulov, poliklinika“, „Mikulov,
u pošty“ a „Mikulov, Pavlovská“ (pouze ve směru z centra ven).
Na trase se nově zřizují dvě zastávky na ulici 22. dubna a na ulici Hliniště.

VÝLUKY NA LINCE S3 BRNO - TIŠNOV (13. A 14. 3.)

Dne 13. 3. 2017 od 8:45 do 17:35 hodin budou vybrané vlaky odřeknuty.
V úseku Tišnov – Kuřim – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S3/ 4973, 4977, 4981
V úseku Tišnov - Brno hl.n. nejedou vlaky linky S3/4975, 4979, 4983, 4985
V úseku Brno hl.n. – Tišnov nejedou vlaky linky S3/4966, 4968, 4972, 4976, 4980
V úseku Brno-Královo Pole – Tišnov nejedou vlaky linky S3/4970, 4974, 4978, 4982
V úterý dne 14. 3. 2017 od 8:05 do 15:05 hodin budou vybrané vlaky odřeknuty.
V úseku Kuřim – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S3/ 4973
V úseku Tišnov - Brno hl.n. nejedou vlaky linky S3/4965, 4975, 4979
V úseku Brno hl.n. – Tišnov nejedou vlaky linky S3/4966, 4968, 4972
V úseku Brno-KrálovoPole – Tišnov nejedou vlaky linky S3/4970
Odjezdy si prosím překontrolujte ve výlukových jízdních řádech uveřejněných na
webu www.idsjmk.cz.
Děkujeme za pochopení.

VÝSTAVBA OBCHVATU VE ZNOJMĚ

Linky 158, 443 a 444: drobné časové posuny vybraných spojů v souvislosti s výlukou
na linkách 811 a 812.
Linka 801: pojede obousměrně mezi zastávkami Nová Nemocnice a Kuchařovice,
Dřevotvar odklonem přes Přímětice ulicemi Únanovská, Hlavní a K Suchopádu.

VÝLUKA NA LINCE S41 IVANČICE - MORAVSKÉ BRÁNICE

Ve dnech 13., 14. a 15. 3. 2017 od 8:30 do 14:25 hodin budou vlaky linky S41
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Ivančice - Moravské Bránice.
Čísla vlaků: 4442, 14416, 4444, 14418, 4446, 14420, 4445, 14417, 4447, 14419,
4449, 14421.

VÝLUKA NA LINKÁCH 424 A 430

Ve dvou termínech bude probíhat výluka na linkách 424 a 430 v důsledku opravy
železničního přejezdu.
Od 13. 3. 2017 do 16. 3. 2017 a následně od 20. 5. 2017 do 2. 6. 2017.
Linka 430 pojede vybranými spoji od zastávky Sudice, rozcestí závlekem přes
Sudice až k zastávce Sudice, náves.
Linka 424 (730270) pojede vybranými spoji od zastávky Sudice, rozcestí závlekem
přes Sudice až k zastávce Sudice, náves.

VÝLUKA NA LINKÁCH R8, R12 A S71

Ve dnech 14., 15. a 16. 3. 2017 vždy 8:20 do 13:40 hodin bude opět probíhat výluka
na linkách R8, R12 a S71.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov) - Nezamyslice – Vyškov na Mor. nahrazeny
autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n.
nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Hulín) – Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno
hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu.

VÝLUKA LINCE 821

Od 13. 3. 2017 do 17. 3. 2017 budou spoje 19 a 28 linky 821 ukončeny, resp. budou
začínat v zastávce Božice, žel.st.
Spoje nepojedou v úseku Božice, žel.st. – Božice, škola.

Z důvodu výstavby obchvatu Znojma dochází ke změnám na regionálních
autobusových linkách 811, 812, 813, 158, 443, 444 a na městské lince 801 od 15.
března 2017.

Aktuální informace o výlukách:
www.idsjmk.cz
www.facebook.com/idsjmk.cz

Linky 811 a 812: pojedou mezi zastávkami Znojmo, Městský lesík a Únanov, závod
obousměrně odklonem přes Přímětice ulicemi Únanovská, Hlavní a K Suchopádu.
Linka 813: pojede mezi zastávkami Znojmo, Přímětická Resslova a Únanov, závod
obousměrně odklonem přes Přímětice ulicemi Hlavní a K Suchopádu. Vynechá tak
zastávku Znojmo, Městský lesík. Náhradou zastaví v zastávce Znojmo, Přímětická
rozc. k Měst. Lesíku.
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www.idsjmk.cz

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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KONTROLA
JÍZDENKY PO
ZAKOUPENÍ

Vážení cestující,
po zakoupení jízdenky u řidiče nebo předplatní jízdenky na předprodejních místech si
překontrolujte správnost vydané jízdenky.

info@kordis-jmk.cz
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CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO
pomoc

kola
servis
Sleva
až 15 %

cyklo
akce

 Informace

Společnost Cykloklub Kučera ze Znojma je
významný poskytovatel cyklistických služeb na celém
Znojemsku. Pořádá zajímavé výlety, sportovní akce,
zajišťuje technickou první pomoc a další služby.
Využijte široké nabídky této společnosti.



1. MEZINÁRODNÍ CYKLOTURISTICKÉ CENT
SLUŽEB A INFORMACÍ V ČR

S Podrobnosti slevy

Sleva se poskytuje při předložení platné předplatní
nebo jednorázové jízdenky.
● asistenční služba „Žlutý anděl pro cyklisty“
10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní kolo na 1 den;
● cykloturistické informace a mapové podklady c
15 % - na půjčení více kol na jeden či více dní nebo na
Letovice
regionu a příhraniční oblasti Rakouska
půjčení jednoho kola na více dní.

www.cykloklubkucera.cz

informační letáky - penziony, hotely, restaurac
vinařství, hrady, zámky, koupaliště a další volno
aktivity
Brno
● půjčovna kol – elektrokol, šlapacích kár, kolobě
trojkolek, závěsných zařízení za kola pro přepra
Z Brna regionálním autobusem 108 nebo během letní
Nordic Walking a navigace GPS
sezóny cyklovlakem EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ.
● doplňky cyklistické výbavy – pitný režim, cyklis
Doporučená jízdenka: 10 zón/78 Kč nebo jednodenní
jízdenka za 150/190 Kč o víkendu:).
láhve a ponožky, základní nářadí, náhradní díly
● regionální potraviny a výrobky – pravé Znojem
zavařeniny, ovocné a vinné džusy, med
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okurky,
info@kordis-jmk.cz
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Boskovice

●

Tišnov

Blansko

Vyškov

Doporučené spojení

Kyjov

Cyklo klub Kučera
Znojmo

Hodonín

Mikulov
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Břeclav

