INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKY
09

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

2018

VELIKOnOCE - DOPRaVa
V souvislosti s velikonočními svátky a velikonočními
prázdninami vyhlášenými na základních a středních
školách dochází ke změnám v provozu linek IDS JMK.
Pro vyhledání a ověření spojení doporučujeme
využívat vyhledávač na webu www.idsjmk.cz.
Více o dopravě během Velikonoc na straně 2.

POZOR
KnIŽnÍ JÍZDnÍ ŘÁD 2018
Změna času

Happy Easter

29.3. - 2.4.2018
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Jste skupina 10 a
více osob?

Zámek
Slavkov-Austeritz
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24.vebřezna
všech vozidlech
na neděli IDS
25.
JMK
března(vlaky,
začíná
regionální
platnost autobusy,
středoevropského
tramvaje,
trolejbusy,
letního času.
městské autobusy) a také na všech
zastávkách a železničních stanicích.
V čase 2:00 hodin se hodinky posunou o
hodinu vpřed na 3:00 hodiny.
Děkujeme Vám,
že dodržujete přísný zákaz kouření.
Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno
spojení nočních autobusových linek méně.

Organizátoři výletů větších skupin,
pokud plánujete cestu pro 10 a více
osob dejte nám prosím vědět dopředu
minimálně 7 dní prostřednictvím emailu
info@kordis-jmk.cz.

V rámci Slevového programu IDS JMK zámek
poskytuje slevu na vstup ve výši 20 % na
výstavy, expozice a prohlídky v Zámku Slavkov
– Austerlitz
Přehled poskytovaných slev:
• poskytne osobám s jednorázovou jízdenkou
použitou v daný den pro cestu do Slavkova u
Brna;
• s platnou předplatní jízdenkou jednodenní,
pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní,
roční);
• poskytne rodinám (tj. 2 dospělí + 1 až 3
děti do 15 let) 20 % z rodinného vstupného,
jestliže se alespoň jeden člen rodiny prokáže
předplatní jízdenkou IDS JMK (jednodenní,
pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní,
roční)

Regionální spoje odjíždějící z výchozích
zastávek před 2:00 hodin a po 3:00 hodině
odjedou dle pravidelného jízdního řádu (s
výjimkou linek 313, 403, 505 a 521.
Více na straně 5 a na webu www.idsjmk.cz.

Do zprávy uveďte:
• počet osob
• datum a čas cesty tam
• datum a čas cesty zpět
• případné přestupy
Spojení můžete poslat také z vyhledávače
spojení.
Děkujeme Vám za spolupráci a využívání
našich služeb.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZměnY V DOPRaVě

!

PROVOZ BěHEm VELIKOnOC
29. 3. - 2. 4. 2018

V souvislosti s velikonočními svátky a velikonočními prázdninami vyhlášenými na základních a
středních školách dochází ke změnám v provozu linek IDS JMK.
Ve čtvrtek 29. března 2018 (velikonoční prázdniny) bude platit omezený jízdní řád pro PRACOVNÍ
DNY - PRÁZDNINY na regionálních linkách IDS JMK. V Brně na linkách 1 až 99 jezdí spoje podle běžných
jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY a zrušeny budou školní autobusové spoje.

VŠECHNY LINKY

V pátek 30. března 2018 (státem uznaný svátek) bude doprava v Brně vedena podle jízdních řádů pro
SOBOTY. Na regionálních linkách platí jízdní řády pro SOBOTY+NEDĚLE. Sledujte jízdní řády.
V sobotu 31. března 2018 platí běžné jízdní řády pro SOBOTY, resp. SOBOTY+NEDĚLE.
V neděli 1. dubna 2018 pojedou regionální linky podle jízdních řádů pro SOBOTY+NEDĚLE. V Brně
pojedou linky 1, 8, 12 a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY. Na všech ostatních linkách v Brně bude
doprava vedena podle běžných jízdních řádů pro NEDĚLE (resp. soboty + neděle).
V pondělí 2. dubna 2018 (státem uznaný svátek) bude doprava vedena podle jízdních řádů pro NEDĚLE
A STÁTNÍ SVÁTKY.
Dne 26. 3. 2018 budou vlaky linky R8/ 848, 834, 825, 827, 839 v úseku Brno hl.n. - Vyškov na Moravě
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

VÝLuKa BRnO - VYŠKOV
26. 3. 2018

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová
▪ Vyškov na Moravě – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)

R8
ZRuŠEnÍ VYBRanÝCH VLaKŮ
NA LINCE S3
26. a 27. 3. 2018

S3
VÝLuKa na LInCE s8
ZnOJmO - HRuŠOVanY n/J
26. a 27. 3. 2018

V pondělí 26. 3. a v úterý 27. 3. 2018 vždy od 9:00 do 18:00 hodin budou vybrané vlaky linky S3
odřeknuty bez náhrady.
V úseku Tišnov – Kuřim – Brno Kr. Pole nejedou vlaky linky S3/ 4975, 4979, 4983, 4987.
V úseku Tišnov - Brno hl.n. nejedou vlaky linky S3/ 4977, 4981, 4985.
V úseku Brno hl.n. – Kuřim nejede vlak S3/4966.
V úseku Brno hl.n. – Tišnov nejedou vlaky linky S3/4968, 4972, 4976, 4980, 4984.
V úseku Brno Kr.Pole – Tišnov nejedou vlaky linky S3/4970, 4974, 4978, 4982.
Ve dnech 26. 3. a 27. 3. 2018 vždy od 8:00 do 15:30 hodin budou vlaky linky S8 v úseku Hrušovany
nad Jevišovkou – Znojmo nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Platí výlukový jízdní řád.
POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného
odjezdu vlaku a přijíždět později.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou
• Božice u Znojma - před staniční budovou
• Hrušovany nad Jevišovkou - před staniční budovou

S8

Od 3. 4. 2018 do 12. 4. 2018 bude probíhat výluka na lince S8 další etapou. Autobusy náhradní
dopravy budou jezdit po dvou linkách:

VÝLuKa na LInCE s8
OD 3. 4. DO 12. 4. 2018

S8

Linka A: Břeclav – Boří les – Valtice město – Valtice – Sedlec u Mikulova – Mikulov na Moravě – Březí
– Dobré Pole – Novosedly a zpět
Linka B: Břeclav – Boří les – Valtice město – Valtice – Sedlec u Mikulova – Mikulov na Moravě a zpět

Od 4. do 23. 4. 2018 bude na lince S91 probíhat výluka vlaků mezi Veselím nad Moravou a Strážnicí.
Platí výlukový jízdní řád.

VÝLUKA NA LINCE S91
OD 4. 4. DO 23. 4. 2018

S91

Další výluky na www.idsjmk.cz.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZměnY V DOPRaVě

!

VÝLuKa HLaDÍKOVa V BRně
24. 3. - 24. 4. 2018

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od pátku 23. března 2018 23:30 hod. do ukončení prací
(předpoklad 24. dubna 2018) částečně omezen průjezd ulicí Hladíkovou (snížení počtu jízdních
pruhů). Z tohoto důvodu dojde u autobusových linek k následujícím preventivním opatřením:
Linky 47, 49, N94 ve směru do centra obslouží zastávku Hladíkova v přeložené poloze v ulici Zvonařka
(za křižovatkou s ulicí Mlýnskou). Ve směru z centra pojedou po pravidelných trasách bez omezení.

E76, 77, 84 ...

Linka E76 ve směru do centra pojede od zastávky Černovičky odklonem a vynechá zastávky Tržní,
Zvonařka a Úzká. Náhradou obslouží zastávky Životského (zastávka trolejbusu), Masná a Vlhká. Ve
směru z centra pojede od zastávky Hlavní nádraží odklonem a vynechá zastávky Úzká a Zvonařka a
náhradou obslouží zastávky Vlhká a Masná (zastávka trolejbusu).
Linka 77 ve směru do centra pojede od zastávky Spáčilova odklonem a vynechá zastávku Tržní.
Náhradou obslouží zastávku Životského (zastávka trolejbusu). Zastávku Hladíkova obslouží v přeložené
poloze v ulici Zvonařka (za křižovatkou s ulicí Mlýnskou).
Vybrané spoje určené jízdním řádem v odpolední špičce pracovních dnů pojedou od zastávky
Životského přes zastávky Masná a Vlhká na Hlavní nádraží a vynechají zastávky Tržní, Hladíkova,
Zvonařka a Úzká. Ve směru z centra pojede od zastávky Úzká odklonem a vynechá zastávky Zvonařka
a Hladíkova a náhradou obslouží zastávky Vlhká a Masná.
Linka 84 pojede od zastávky Škroupova pojede odklonem. Vynechá zastávku Tržní, náhradou obslouží
zastávku Životského (zastávka trolejbusu). Zastávku Hladíkova obslouží v přeložené poloze v ulici
Zvonařka (za křižovatkou s ulicí Mlýnskou).
V průběhu této výluky také dojde k víkendovým omezením provozu v křižovatce ulic Hladíkova a
Masná, o těchto výlukách budete informování samostatnou informací (navíc dojde také k odklonům
linek 64 a 67).
Změny zastávek:
Hladíkova - ve směru do centra přeložena do ulice Zvonařka (za křižovatku s ulicí Mlýnskou).

VÝLuKa TRamVaJÍ VÍDEŇsKÁ uLICE

Z důvodu opravy kolejí nebude od pátku 23. března 2018 23:30 hod. do ukončení prací (předpoklad
v neděli 25. března 2018 23:30 hod.) možná jízda tramvají ulicí Vídeňskou.

24. 3. - 25. 3. 2018

Spoje linky 2 do Modřic pojedou mezi zastávkami Nové sady (obslouží zastávky na 3. a 4. koleji) – Celní
obousměrným odklonem ulicí Rennesko.Vynechají všechny zastávky v úseku Hybešova – Nemocnice
Milosrdných bratří.

Linka 2

2, 5, 6

Spoje linky 2 do zastávky Ústřední hřbitov-smyčka budou v provozu pouze v úseku Stará osada –
Václavská a dále pojedou odklonem do Pisárek.Vynechají všechny zastávky v úseku Poříčí – Ústřední
hřbitov - smyčka.
Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměst.Vynechá všechny zastávky
v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov-smyčka.
Linka 6 pojede mezi zastávkami Česká (obslouží zastávky u kostela sv. Tomáše) – Krematorium
obousměrným odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Renneskou. Vynechá všechny zastávky v úseku
Šilingrovo náměstí – Celní.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x6.
Linka x6 pojede po trase a zastávkách Česká (zastávek linek 5 a 6 směr Mendlovo náměstí) – Šilingrovo
náměstí – Nemocnice u svaté Anny – Mendlovo náměstí (zastávky linek 5 a 6) – Poříčí – Nemocnice
Milosrdných bratří – Celní – Hluboká – Ústřední hřbitov – Bohunická (<) – Ústřední hřbitov-smyčka. Na
zastávkách Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov-smyčka autobus obslouží zastávky náhradní
dopravy na přilehlé komunikaci.

Další výluky na www.idsjmk.cz.
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POZVÁnKa na VÍKEnD DO HusTOPEčÍ
KT NOHA - OKČT A OT TJ SPORT BUČOVICE
pořádá veřejně přístupnou turistickou akci – zájezd na
62. ročník ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP JMO KČT
V HUSTOPEČÍCH – SOBOTA 24. 3. 2018

ODJEZD:
BUS 24. 3. v 07:30 h z autobusového nádraží v Bučovicích.
NÁVRAT:
BUS 24. 3. do 18:00 h na autobusové nádraží Bučovice. Dopravu zajišťuje Simatour.
CENA:
150 Kč zahrnuje dopravu a parkovné
PŘIHLÁŠKY:
Ing. Jaroslav Mlejnek, mobil 603 960 061, 602 533 805, e-mail: ktnohabucovice@seznam.cz.
STRAVOVÁNÍ: z vlastních zásob nebo v restauracích
POJIŠTĚNÍ:
nezajišťujeme
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM – NÁVRH TRAS: (lze jej vzhledem k počasí nebo po dohodě účastníků upravit či změnit).
09:00 – 10:00 h zahájení připravené pořadateli v Hustopečích, program bude upřesněn po jeho zveřejnění.
V tento den se v Hustopečích uskuteční, podobně jako vloni, Slavnosti mandloní a vína, viz http://www.slavnostimandloniavina.cz/
10:00 h
odchod na zvolenou pěší trasu
oběd, volný program
15:30 h
odjezd z Hustopečí přes Diváky (budou-li tam čekat účastníci) do Bučovic, s případnou zastávkou v Brně u Futura
Navrhované pěší trasy:
A. Trasa 9 km
Hustopeče - čv tz - Přední rybník (2,5 km) - čv tz - Zadní rybník (1 km) - čv tz - Kamenný vrch, rozcestí (1,5 km) - z tz - rozhledna Hustopeče na Starém vrchu (2 km) - Mandloňová NS - Hustopeče (2 km). Mapa: https://mapy.cz/s/2inEo
B. Trasa 15 km
Hustopeče - z tz a Mandloňová NS - Starý vrch, rozhledna Hustopeče - Mandloňová NS - Přední rybník - Zadní rybník - Kamenný vrch Pod Kamenným vrchem - z tz - Kurdějov - z tz - Přední kout, sedlo - m tz - rozcestí Pod Majákem - čv tz – Diváky BUS.
Mapa: https://mapy.cz/s/2hESy
C. Trasa 12 km
Hustopeče - z tz a Mandloňová NS - Starý vrch, rozhledna Hustopeče - Mandloňová NS - Kamenný vrch (343 m) - Pod Kamenným vrchem - z tz - Kurdějov - z tz - Přední kout, sedlo - m tz - rozcestí Pod Majákem - čv tz – Diváky BUS. Mapa: https://mapy.cz/s/2hEWB
Propagační materiál města Hustopeče: http://www.hustopece.cz/file/5036/letak-mesto-hustopece.pdf

VÍTanÍ JaRa na ŠmELCOVně
Vážení turisté,
přátelé IDs JmK pořádají další výlet - tentokrát do údolí Bílého potoka.
Sraz: 25. 3. 2018 9:30 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk
Odjezd: 25. 3. 2018 9:53, vlak S3
Jízdné pro zóny (cesta tam): 100+101+310+325+335

s PŘÁTELI
IDs JmK
NA VÝLET

Jízdné pro zóny (cesta zpět): 100+101+410+420+430
Návrat na místě srazu v 18:34 (příjezd linkou 8)
Navštívený objekt: maršovské vodopády, Vítání jara na Šmelcovně, údolí Bílého potoka,
důl na stříbro, chátrající zámek Lesní Hluboké, 9 křížů
Délka pěší chůze: 11,2 km
Sjízdnost pro kočárky: sjízdná je jen první část trasy na Šmelcovnu, druhá polovina trasy
vede úzkou cestou s několika brody (říčka Stříbrnice není široká, takže lze přejít suchou
nohou)
Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.
Více o akci a rezervace jsou dostupné na webu https://vylety.idsjmk.eu.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Změna
času

11

12

1

10

2

9

V noci ze soboty 24. března na neděli
25. března 2018 začíná platnost
středoevropského letního času.

+1
hodina

8

V čase 2:00 hodin se hodiny posunou
o hodinu vpřed na 3:00 hodiny.

7

Brno - linky N89 až N89
N89 - N99
Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno spojení nočních
autobusových linek méně.
N91
místo odjezdu 2:00 hodin z Hlavního nádraží do Lelekovic bude
zajištěn spoj ve 3:00 hodin letního času závlekem přes Lelekovice
do Kuřimi, TE. Zcela se ruší spoj noční linky N91 v čase 3:26 hodin
z Lelekovic.
N94
místo odjezdu 2:00 hodin z Hlavního nádraží do Bílovic nad
Svitavou bude náhradou zajištěn spoj ve 3:00 hodin letního času.
N95
spoj linky N95 z Újezdu u Brna místo 2:21 hod. bude konán ve
3:21 hodin letního času.

3

6

4
5

313
spoj č. 403 s odjezdem v 1:58 hod. z Lipůvky do Kuřimi vyjíždí
dle platného jízdního řádu, tj. ze zastávek Kuřim, Prefa rozcestí až
Kuřim, železniční stanice spoj odjíždí po 3. hodině letního času;
spoj č. 404 s odjezdem ve 3:30 hod. z Kuřimi, železniční stanice
do Lipůvky pojede v celé trase opožděn oproti jízdnímu řádu o 15
minut, odjezd bude mít stanoven až na 3:45 hodin letního času v
návaznosti na linku N91 z nočního spojení v Brně ve 3:00 hodin
letního času, která pojede mimořádně závlekem přes Lelekovice.
403
spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hod. z Ostopovic do Brna bude
zcela zrušen;
spoj č. 153 s odjezdem ve 3:18 hod. z Brna, Osové do Omic bude
mimořádně konán až ve 3:28 hodin letního času, tedy v celé trase
bude oproti jízdnímu řádu opožděn o 10 minut, v zastávce Osová
spoj čeká na linku N91 a v zastávce Čermákova na linku N96 ze
spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

Regionální linky

405
spoj č. 269 s odjezdem ve 2:00 hod. z Brna, Hlavního nádraží
do Zastávky pojede ve 3:00 hodin letního času v návaznosti na
ukončení spojení u Hlavního nádraží.

Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek dle jízdního
řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hod. budou zajištěny následovně::

501
spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hod. z Brna, Ořechovské do
Nebovid pojede ve 3:06 hodin letního času, přičemž na Ořechovské
vyčká příjezdu noční linky N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00
hodin letního času.

Spoje odjíždějící z výchozích zastávek před 2:00 hodin a po 3:00
hodině odjedou dle pravidelného jízdního řádu (s výjimkou linek
313, 403, 505 a 521, viz dále).

302
spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hod. z Kuřimi, žel.st. do Brna,
Kníniček pojede ve 3:13 hodin letního času, v zastávce Brno, U Luhu
navazuje linka N89 k Hlavnímu nádraží;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hod. z Brna, Kníniček do Kuřimi
pojede obdobně ze zastávky Brno, U Luhu do Kuřimi až ve 3:30 hodin
letního času s tím, že v zastávce U Luhu vyčká příjezdu noční linky N89
ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.
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505
spoj č. 401 s odjezdem ve 2:22 hod. ze Židlochovic, aut.st. do Brna
pojede ve 3:22 hodin letního času jako přípoj k nočnímu spojení u
Hlavního nádraží ve 4:00 hodin letního času;
spoj č. 402 s odjezdem ve 3:00 hod. z Brna, Hlavního nádraží do
Židlochovic pojede v čase dle jízdního řádu, tj. ve 3:00 hodin letního
času v návaznosti na ukončení spojení u Hlavního nádraží.
521
spoj č. 300 s odjezdem ve 2:02 hod. z Hustopečí, aut.nádr. do
Židlochovic pojede ve 3:02 hodin letního času.

www.fb.com/idsjmk.cz

www.instagram.com/idsjmk.cz
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