INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

07/2017

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

MOBILNÍ
APLIKACE
IDS JMK
POSEIDON

Mobilní aplikace IDS JMK POSEIDON přináší do vašeho mobilu vše potřebné k cestování po našem kraji.
• Získat informace o odjezdech z nejbližších nebo oblíbených zastávek.
• Možnost vyhledat si spojení a rovnou si pro vyhledané spojení zakoupit jízdenku.
• Dozvědět se informace o výlukách a změnách v dopravě.
• Podle své polohy nalézt na mapě nejbližší zastávky a zobrazit si odjezdy z těchto zastávek.
• Stáhnout si jízdní řády, plány sítě linek a dalších informace a dostat se k nim následně, i když je mobil
mimo připojení k internetu.
Stahujte ZDARMA na



AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ

VÝLUKA V MEDLOVICÍCH (LINKY 753 A 754)

VÝLUKA NA LINCE 202 V OBLASTI HÁDKU

Od 20. 3. 2017 do 30. 6. 2017 bude probíhat výluka na linkách 753 a 754 z důvodu
stavebních prací v obci Medlovice.

Z Od 20. 3. 2017 do 23. 4. 2017 bude uzavřena silnice mezi Ochozí u Brna a
Hostěnicemi v lokalitě Hádek.

Linka 753: V době výluky není obsluhována zastávka Medlovice. Spoj 2 je veden
v úseku Rybníček – Vyškov. Spoj 7 je veden v úseku Vyškov – Rybníček.

Linka 202 pojede v úseku Brno, Židenice nádraží až Ochoz u Brna, myslivna pod
Hádkem dle výlukového jízdního řádu (neobsluhuje obec Hostěnice). Pro cestu
z/do Hostěnic využijte spojení linkou 701 přes Brno.

Linka 754: spoje v úseku mezi zastávkami Medlovice, rozc. a Moravské Málkovice
jedou obousměrně odklonem po místních komunikacích. Spoje tak vynechávají
zastávku Medlovice. Přímé spoje 2 a 501 jsou výlukově vedeny obousměrně mezi
zastávkami Rybníček a Moravské Málkovice napřímo po místních komunikacích, tyto
spoje neobsluhují Medlovice ani Medlovice, rozc.

VÝLUKY NA LINKÁCH 424 A 430

Na na linkách 424 a 430 pokračují dalšími etapami. S ohledem na různé jízdní řády
doporučujeme využít pro vyhledání spojení vyhledávač. Jízdní řády jsou ke stažení
v sekci JÍZDNÍ ŘÁDY. Další etapy výluky:
od 18. 3. 2017 do 19. 3. 2017 (platí jen pro linku 430)
od 25. 3. 2017 do 26. 3. 2017 (platí jen pro linku 430)
od 5. 5. 2017 do 16. 5. 2017
Linka 430 pojede mezi zastávkami Sudice, rozcestí a Rapotice, žel. st. přes obec
Sudice. Zastávky Sudice, Výhon, Sudice, škola, Sudice, náves a Rapotice, škola
obslouží všechny spoje.
Linka 424 (730270) pojede od zastávek Rapotice, škola nebo Kralice nad Oslavou do
zastávky Sudice, náves po silnicích I/23 a III/3932.

VÝLUKY NA LINKÁCH S4 A R11

Výluky na linkách S4 a R11 budou pokračovat také v termínu od 20. 3. do 24. 3.
2017 vždy od 8:15 do 15:40 hodin.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně
po třech odlišných linkách:
Linka xS4A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice
– Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice – Rapotice – Kralice
nad Oslavou – Náměšť nad Oslavou (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
Linka xS4B (zastávkový spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará
nemocnice – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní
zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici Střelice – Tetčice u odbočky
do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
Linka xS11R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou.

PŘESUN ZASTÁVKY VESELÍ NAD MORAVOU

Od 21. 3. do 30. 6. 2017 bude probíhat částečná uzavírka cca 500m silnice I/55
ve Veselí nad Moravou. Zastávka Veselí nad Moravou, Břestek posunuta před
uzavírku.Náhradní zastávka je posunuta cca 600 m směrem do centra města Veselí.

JÍZDNÍCH
DOKLADŮ
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www.idsjmk.cz

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 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.
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).

VÝLUKA NA LINCE 6 V BRNĚ

Z důvodu výměny kolejí bude v sobotu 18. března 2017 od 7:10 hodin do ukončení
prací (předpoklad 16:00 hod.) vyloučena tramvajová doprava do zastávky Královo
Pole, nádraží. Poslední odjezd linky 6 z Králova Pole nádraží bude v 7:05 hodin.
Linka 6 pojede pouze v úseku Starý Lískovec, smyčka – Semilasso a dále odklonem
přes zastávku Tylova do Vozovny Medlánky.

PŘESUN ZASTÁVEK V JEDOVNICÍCH OD 27. 3. 2017

Zastávka Jedovnice, Újezd bude přesunuta cca o 100 metrů ve směru Křtiny
ke křižovatce u rybníka Dymák. Zastávka Jedovnice, Chaloupky bude přesunuta cca
o 30 metrů ve směru Blansko ke křižovatce ulic K Propadaní a Wanklova.

Při cestě jakoukoli linkou IDS JMK mimo zóny platnosti předplatních jízdenek
si cestující jednorázovou jízdenku pouze pro zóny, v nichž jim jejich předplatní
jízdenka neplatí.

zóny
100
+
101

Například držitel předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101 cestuje do Kuřimi. Protože
01. 01. 2017
31. 12. 2017
vlastní předplatní jízdenku na zóny 100 a 101, musí si označit jízdenku platnou
pro cestu ve zbývající jedné zóně. Tu získá, pokud si označí jízdenku jednorázovou
doplatkovou jízdenku na 1 zónu za 16 Kč. Jízdenku si označí již při zahájení cesty v
Brně. Ve spojení s jeho předplatní jízdenkou mu jednorázová doplatková jízdenka vytvoří jednorázovou jízdenku třízónovou
s platností 90 minut od označení jednorázové jízdenky.
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KOMBINACE

VÝLUKA NA LINCE S2 MEZI BRNEM A BLANSKEM

V sobotu 25. 3. 2017 od 10:30 do 18:35 hodin budou vybrané vlaky linky S2
nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Brno - Blansko. Pozor autobusy
odjíždějí z Brna dříve!

info@kordis-jmk.cz
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CESTOVNÍ AGENTURA
DDS TOUR
Sleva
až 15 %

chaty

chalupy

apartmány

 Informace

Cestovní agentura DDS TOUR byla založena v roce
1993 a specializuje se výhradně na pronájem
chat, chalup a apartmánů v České republice a
na Slovensku. Využijte jejich výhodných nabídek
na webu www.chaty-chalupy-dds.cz.



S Podrobnosti slevy

Sleva se poskytuje při předložení platné předplatní
jízdenky.
5 % - při předložení měsíční jízdenky;
10 % - při předložení čtvrtletní jízdenky;
15 % - při předložení roční jízdenky;

www.chaty-chalupy-dds.cz
Letovice
Boskovice

Doporučené spojení

Tišnov

Blansko
Vyškov
DDS TOUR

Brno

Spojení si vyhledejte ve vyhledávači na www.idsjmk.cz

Kyjov

Znojmo

Hodonín

Mikulov
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