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

2018

olympijský festival v Brně
areál bvv u pavilonu z
Od pátku 9. února do neděle 25. února 2018 se bude v areálu výstaviště,
na ploše u pavilonu Z, konat Olympijský festival 2018.

Zažijte olympiádu
v brně NA výstavišti

Partnerem akce je také Jihomoravský kraj a Statututární město Brno.
Více o akci na webu organizátora - www.olympijskyfestival.cz.
Na tuto akci bude posílena veřejná doprava - více na straně 2.

Aktuální
Knižní jízdní řád 2018
informace

Kombinace
jízdenek

Slevový
program

Sledujte
Brněnskou televizi

Předplatní + jednorázová
jízdenka = kombinace

Muzeum města Tišnova

Pravidelné informace o provozu veřejné
dopravy v Jihomoravském kraji, tipy na
zajímavé akce a tipy na výlety se dozvíte ve
vysílání BTV - Brněnské televize.

V rámci IDS JMK můžete vaši předplatní jízdenku
využít pro cestování mimo předplacené zóny.
Stačí dokoupit jednorázovou jízdenku u řidiče
nebo označit v označovači.
Sčítáte vždy počet zón na obou jízdenkách.
Více - http://www.idsjmk.cz/kombinace.aspx.

Na jakých vlnách naladíte televizi?

Brněnskou televizi naladíte na digitálním
Multiplexu 4 a u ostatních kabelových
operátorů na jižní Moravě.

Předplatní
jízdenka

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno
Muzeum města Tišnova.
Sleva ve výši 25 % se poskytuje s platnou
jízdenkou jednorázovou nebo předplatní.
Na expozice a výstavy v Muzeu města Tišnova.
Aktuální výstava:
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aktuality a
změny v dopravě
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Ve dnech 12. až 15. února 2018 vždy od 8:20 do 13:30 hodin budou vlaky linek R8, R12 a S71
nahrazeny autobusy náhradní dopravy, které budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.

vlaková Výluka Brno Vyškov - nezamyslice

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Hulín - Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny
autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

12. 02. - 15. 02. 2018

Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

R8, R12, S71

Vlaky linky S71 budou v úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravě nahrazeny autobusy náhradní
dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“
• Ivanovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, autobusová stanice“
• Hoštice - Heroltice – u železniční zastávky
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
• Brno hl. n. - před staniční budovou u viaduktu Křenová
Od 16. února 2018 bude pokračovat další etapou výluka v Březině týkající se linek 157, 201 a 216.

pokračování výluky
v březině

Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede přímo po silnici II/373 dle
výlukového jízdního řádu. Vynechá zastávky Březina, ObÚ; Březina, u sokolovny; Březina, Lhotky, rozc.
1.7; Bukovina, rozc. 2.0 a Křtiny, pivovar. Přestup na linku 157 bude zajištěn v zastávce Křtiny, ObÚ.

od 16. 02. 2018

Linky 157 a 216 mají upravený jízdní řád z důvodu přestupu z/na linku 201 ve Křtinách, ObÚ.

157, 201 a 216

Neobsluhované zastávky:
Březina, ObÚ – zastávka bez obsluhy
Březina, u sokolovny – zastávka bez obsluhy
Březina, Lhotky, rozc. 1.7 – zastávka bez obsluhy
Bukovina, rozc. 2.0 – zastávku neobsluhuje linka 201
Křtiny, pivovar – zastávku neobsluhuje linka 201

Výluka na lince e75 v brně
od 12. 2. 2018

Z důvodu opravy mostu bude od pondělí 12. února 2018 5:00 hod. do ukončení prací (předpoklad
15. října 2018) pro veškerou dopravu omezen průjezd ulicí Černovickou.
Linka E75 při jízdě směr Slatina, závod pojede odklonem a vynechá zastávku Olomoucká - u školy.
při jízdě směr Židenice, nádraží pojede bez omezení.

e75
olympijský festival 2018
9. 2. - 25. 2. 2018

Pro dopravu k areálu lze využít pravidelných linek 1, 25, 26, 37, 44, 52 a 84, které budou v případě
potřeby operativně posilovány.
Vstup do areálu výstaviště bude možný branou č. 1 od zastávky Výstaviště - hlavní vstup (linky 1, P1,
25, 26, 37, 52) a branou č. 7 od zastávky Riviéra (okružní linky 44 a 84).

P1

Posílení dopravy se předpokládá především v období s delšími provozními intervaly a očekávanou
vyšší poptávkou po přepravě vždy v nepracovních dnech nebo v pátek v podvečerních hodinách. V
těchto obdobích bude také zavedena mimořádná tramvajová linka P1 jedoucí po trase Zvonařka –
Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí – Výstaviště – Pisárky a zpět.
POZOR: doprava na linkách MHD není bezplatná a vstupenky neplatí jako jízdenky.

vlaková Výluka Brno Vranovice
10. 02. - 11. 02. 2018

S3

Ve dnech 10. a 11. 2. 2018 vždy od 8:50 do 16:15 hodin bude na lince S3 mezi Brnem a Vranovicemi
probíhat výluka.
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.
Ostatní vlaky jedoucí do Brna S3/ 4620, 4622, 4602 budou končit v žst. Hrušovany u Brna. V úseku
Hrušovany u Brna – Brno hl.n. budou nahrazeny autobusy. Autobusy jedou mimo zastávku Popovice u
Rajhradu. Cestující mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
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Více na webu www.idsjmk.cz.
info@kordis-jmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

www.fb.com/idsjmk.cz
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Pozvánka na výstavu
do muzea v tišnově

Co se skrývá pod velkými urbanistickými celky?
Jak to všechno vůbec funguje? Jak žijí lidé a jak mravenci?
Interaktivní výstava pro děti, která ukáže, co se děje v zákulisí města v různých koutech světa.
https://www.mekstisnov.cz/muzeum/akce/zive-mesto
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Vstupné:
40 Kč / 20 Kč - Tip: s jízdenkou IDS JMK získejte slevu na vstupné na výstavu ve výši 25 %.
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