INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

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

+

TURISTBUS V NOVÉ SEZÓNĚ
Od soboty 12. května 2018 (konají se tradiční Valtické vinné
trhy) je opět v provozu víkendová přeshraniční vinařská
turistická linka TURISTBUS.
Turistbus propojuje Podivín (návaznost na rychlíky
R13 od Brna) s Lednicí, Valticemi a rakouskými městy
Schrattenbergem,
Herrnbaumgartnem,
Poysdorfem,
Falkensteinem a Drasenhofenem na straně rakouské a
pak pokračuje zpět na Moravu přes Mikulov, Pernou do
Pasohlávek k Aqualandu Moravia a autokempu Merkur.

15
2018

POZVÁNKA
NA VALTICKÉ VINNÉ TRHY
NA STRANĚ 4

Více na www.idsjmk.cz/turistbus.

CESTOVÁNÍ
ZA HRANICE ČR

AKTUÁLNÍ
KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2018
INFORMACE

AT

Pravidelné informace o provozu veřejné
dopravy v Jihomoravském kraji, tipy na
zajímavé akce a tipy na výlety se dozvíte ve
vysílání Českého rozhlasu Brno.
Na jakých vlnách naladíte?
106,5 FM pro celý kraj
93,1 FM pro Brno-město
97,3 FM na Znojemsku
93,6 FM na Hodonínsku
ČRo Brno naladíte také prostřednictvím
multiplexu ČRo DAB+, v nabídce vybraných
kabelových televizí a u operátorů poskytujících
programy přes internetový protokol (IPTV).
Stanice dále vysílá živě na internetu a na
mobilních telefonech.

V rámci IDS JMK můžete
přeshraničními linkami IDS JMK.

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno
Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

104 Brno - Hevlín - Laa an der Thaya
816 Znojmo - Vranov n/D - Drosendorf
910 Hodonín - Holíč - Skalica - Veselí n/M
580+555 Pasohlávky - Poysdorf - Podivín
S91 Hodonín - Veselí n/M - Vrbovce - Myjava

Můžete využívat následující slevy na vstupy do
muzea:
sleva 20 % s jednorázovou jízdenkou
sleva 20 % s předplatní jízdenkou

Na všech linkách platí předplatní jízdenky
včetně jednodenních.
Pokud pojedete na jednorázovou jízdenku
IDS JMK autobusovými linkami, můžete platit
u řidiče přeshraničního spoje v Kč i v eurech.
Prosíme o platbu mincemi a bankovkami s
menší nominální hodnotou.

www.idsjmk.cz



Sleva se poskytuje také ze zlevněného
vstupného pro studenty a seniory.
Pobočky muzea:
Minoritský
klášter,
zřícenina
hradu
Cornštejn,
Znojemský
hrad,
Rotunda
sv. Kateřiny, Památník Prokopa Diviše.

Do vlaku je potřeba zakoupit jízdenku
dopředu na území ČR a označit na nástupišti.
Při cestě linkou S91 ze Slovenska kontaktujte
průvodčího, aby jízdenku vyplnil.
http://www.idsjmk.cz
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https://brno.rozhlas.cz
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do Rakouska
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Poslouchejte
Český rozhlas Brno

SLEVOVÝ
PROGRAM

info@kordis-jmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

REGION

Od pondělí 14. 5. 2018 do čtvrtka 31. 5. 2018 bude pokračovat další etapou výluka v obci Mounic od
křiž. se silnicí na Nesvačilku po křiž. se silnicí směr Jalovisko / Nosislav a dále do Těšan.

VÝLUKA MOUTNICE
OD 14. 5. DO 31. 5. 2018

Linka 109 pojede mezi zastávkami „Měnín, rozc.“ a Těšany obousměrně odklonem přes obce Žatčany
– Nesvačilka. V obci Těšany pojede jednosměrně ve směru Klobouky u Brna spojovací ulicí po místní
komunikaci na začátku Těšan doprava na silnici II/380 s obsluhou zastávky „Těšany, u váhy“.
V obci Těšany zastaví jednosměrně ve směru Brno na náhradní dočasné zastávce „Těšany, u
transformátoru“. Vybrané spoje pojedu přes obec Moutnice obousměrně odklonem po zastávkách
„Měnín, rozc.“ – „Moutnice, Rozařín“ – „Moutnice, u fary“ – obec Nesvačilka – Těšany. V Moutnici
jedou odklonem po místní komunikaci spojující silnici II/380 u obecního úřadu a silnici III/4168 u
domu č.p. 265 řízenou kyvadlově semafory. Zastávku Moutnice, u fary obslouží v přeložené podobě.

109, 612

Linka 612 pojede ve směru od Boleradic do Sokolnic odklonem mezi Těšany a Moutnicemi přes
Nesvačilku, Moutnici obslouží závlekem od Nesvačilky. Před závlekem do Moutnic obslouží zastávku
Nesvačilka u přeloženého označníku, který se nachází v prostoru točny u stálé zastávky Nesvačilka.
Zastávku Moutnice, u fary obslouží v přeložené podobě.
Většina spojů ve směru od Sokolnic do Těšan vynechá Moutnice. Přestup na Moutnice bude realizován
v točně v místě zastávky Nesvačilka na linku 612 v opačném směru. Spoje obsluhující zastávku
Moutnice, u fary pojedou do Moutnic závlekem od Nesvačilky. Zastávku Moutnice, u fary obslouží v
přeložené poloze.
Spoje obsluhující zastávku Měnín, Jalovisko pojedou obousměrně odklonem po místní komunikaci
spojující silnici II/380 u obecního úřadu a silnici III/4168 u domu č.p. 265 řízenou kyvadlově SSZ a dále
po místních komunikacích západním okrajem obce Moutnice.
Platí výlukové jízdní řády linek 109 (platný již od 10. 12. 2017) a 612 (platný již od 15. 2. 2018)
Změna zastávek:
Zastávka Moutnice, u fary přeložena na silnici III/4168 před objízdnou trasu po místní komunikaci
Moutnice.
Zastávka „Moutnice, host. u Dolečků“ bez obsluhy.
Dočasná zastávka Nesvačilka v prostoru točny u zastávky Nesvačilka, která bude obsluhována spoji
jedoucími od Těšan do Moutnic.
Již dočasně zřízená zastávka „Těšany, u transformátoru“ bude obsluhována oběma linkami 109 a 612
(pouze ve směru Brno).
Tarifní informace: Cestujícím ze Šitbořic a z Divák do Klobouk u Brna budou po dobu výluky na spojích
č. 6 linky 612 a spoji č. 7 a 173 linky 109 uznávány předplatní jízdenky pro zóny 545 a 650 namísto zón
525 a 630.

VÝLUKA V ÚSEKU
SKALICE N/SV – BŘEZOVÁ N.SV.

Dne 19. 5. 2018 od 8:15 do 18:30 hodin budou na lince S2 v úseku Skalice nad Svitavou – Březová
nad Svitavou vlaky 4708, 4710, 4712, 4714, 4716, 4718, 4720, 4722, 4724, 4726 nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

19. 5. 2018 OD 8:15 DO 18:30

S2
VÝLUKA V ÚSEKU
BYSTŘICE N/P - NOVÉ M/N/M
14. - 17. 5. 2018 (7:35-14:25)

S31
OMEZENÍ VE VYŠKOVĚ NA
LINKÁCH 741, 743, 744

Ve dnech 14. až 17. května 2018 vždy od 7:35 do 14:25 hodin budou vlaky linky S31 v úseku Bystřice
nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Bystřice nad
Pernštejnem, žel. st.“,
Rozsochy – u železniční stanice
Rovné-Divišov – na autobusové zastávce v obci cca 250 od zastávky ČD
Od středy 16. 5. 2018 do pondělí 28. 5. 2018 linky 743 a 744 spoje vedené v úseku mezi zastávkami
Vyškov, Dělnický dům a Vyškov, Palánek jedou obousměrně odklonem ulicemi II. odboje – Nádražní.
Linky 743 a 744 vynechají zastávku Vyškov, u podchodu.

OD 16. 5. DO 28. 5. 2018

Spoje č. 1 a 35 linky 741 v době výluky jedou mezi zastávkami Vyškov, Dělnický dům a Vyškov, Dukelská
nákup. stř. odklonem ulicemi II. odboje – Nádražní – Dukelská bez zastavení.

741, 743, 744

Změna zastávek:
Zastávka Vyškov, u podchodu bez obsluhy linkami 743 a 744.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

BRNO

Z důvodu konání kulturní akce Studentský Majáles 2018 v areálu Hněvkovského bude v pátek 11. května
2018 posílena doprava do Komárova. Základní přístup na akci bude zajištěn od zastávky Komárov.

STUDENTSKÝ MAJÁLES
11. 5. 2018

Přehled spojení do regionu naleznete na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/nocnidoprava.pdf

X12, 40,48, 50, 63

Ve směru z centra města využijte pro cestu autobusové linky x12, 40, 48, 63 z Úzké (zastávka u OD
Tesco). Linka x12 bude navíc v odpoledních hodinách končit v zastávce Komárov (vynechá tak zastávku
Mariánské náměstí) a její provoz bude dle potřeby operativně posilován vloženými spoji nad rámec
jízdního řádu. Pro cestu z oblasti Bohunic lze také využít autobusovou linku 50. Pro cestu využívejte
výhradně uvedené linky, provoz na ostatních linkách ve směru do Komárova nebude posilován!

NOČNÍ
DOPRAVA

Odvoz návštěvníků z akce bude zajištěn od zastávky Sazenice.

Přehled nočních
regionálních
spojení
naleznete na
www.idsjmk.cz

Pro cestu do centra využívejte po dobu provozu denních linek výhradně autobusové linky 40, 48, 63 a
prodlouženou linku x12 ze zastávky Sazenice, ve směru do Bohunic lze také využít linku 50 ze zastávky
Komárov. Pro cestu využívejte výhradně uvedené linky, provoz na ostatních linkách ve směru na Úzkou
nebude posilován!
Po ukončení provozu denních linek budou ze zastávky Sazenice řazeny mimořádné expresní autobusové
spoje na Hlavní nádraží dle aktuální poptávky po přepravě, navíc bude prodloužen provoz linky 50 až
do cca 0:15 hod.. Noční autobusové linky N94 a N95 ve směru do centra města nebudou posilovány!
Z Hlavního nádraží lze také mimo běžného provozu nočních linek N89 – N99 využít i tramvajové linky
1, 4 a 8, jejichž provoz bude prodloužen přibližně do 1:00 hodin.

VÝLUKA V BRNĚ
KOUNICOVA X ŠUMAVSKÁ
12. 5. (6:10) - 13.5. (16:00)

12, 34, 36, 68, N93, N99

Z důvodu opravy kolejí bude od zahájení provozu denních linek (nočních linek se výluka dotkne
pouze v noci 12./13. května 2018) v sobotu 12. května 2018 do ukončení prací (předpoklad
v 16:00 hod. v neděli 13. května 2018) omezen provoz veškeré dopravy v křižovatce ulic Kounicova
a Šumavská a bude přeložena zastávka Klusáčkova ve směru z centra.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Zvonařka – Konečného náměstí a dále pojede odklonem
k zastávce Vozovna Komín a vynechá všechny zastávky v úseku Nerudova – Technologický park.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x12 mezi zastávkami Konečného náměstí a
Technologický park.
Linka x12 z Konečného náměstí na Technologický park pojede po trase a zastávkách Konečného
náměstí (zastávka náhradní dopravy mezi ulicemi Kotlářská a Nerudova) – Rybkova – Klusáčkova
(přeložena na ulici Pod kaštany) – Tererova – Dobrovského – Skácelova – Červinkova – Technické
muzeum – Technologický pak.
Linka x12 z Technologického parku na Konečného náměstí pojede po trase a zastávkách Technologický
park (zastávka autobusu) – Technické muzeum – Červinkova – Skácelova (zastávky tramvaje) –
Dobrovského – Tererova – Klusáčkova – Konečného náměstí.
Linky 34, 36 zastávku Klusáčkova ve směru z centra obslouží v přeložené poloze na ulici Pod kaštany
(u křižovatky s ulicí Šumavskou).
Linka 68 při jízdě směr Šumavská obslouží zastávku Klusáčkova v přeložené poloze na ulici Pod kaštany
(u křižovatky s ulicí Šumavskou).Při jízdě směr Náměstí Míru obslouží zastávku Klusáčkova ve stávající
přeložené poloze na ulici Šumavské (u křižovatky s ulicí Kounicovou).
Linky N93, N99 pouze v noci 12./13. května 2018 ve směru z centra vynechají zastávku Nerudova,
náhradou obslouží zastávku Rybkova. Zastávku Klusáčkova ve směru z centra obslouží v přeložené
poloze na ulici Pod kaštany (u křižovatky s ulicí Šumavskou).
Změny zastávek:
Zastávka Klusáčkova ve směru z centra bude přeložena na ulici Pod kaštany (ke křižovatce s ulicí
Šumavskou)!
Zastávka Klusáčkova pro linku 68 směr Náměstí Míru bude i nadále přeložena na ulici Šumavská (ke
křižovatce s ulicí Kounicova)!
Zastávku Nerudova ve směru do centra nelze obsloužit denními linkami! Využijte blízké zastávky
Konečného náměstí nebo Rybkova.
Zastávku Nerudova ve směru z centra nelze obsloužit! Využijte blízké zastávky Konečného náměstí
nebo Rybkova.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VALTICKÉ VINNÉ TRHY

11. a 12. května

Valtické vinné trhy jsou každoroční výstavou a přehlídkou vín,
která se koná vždy počátkem května ve valtické zámecké
jízdárně. Na tuto vinařskou slavnost každoročně přijíždí
více než 4 000 návštěvníků, kteří mohou ochutnat vzorky
nejkvalitnějších vín z celé České republiky a také ze zahraničí.
Vinné trhy ve Valticích mají dlouholetou tradici, první ročníky se
konaly již na sklonku devatenáctého století. Novodobá historie
Valtických vinných trhů se začala psát v roce 1967, kdy byl
uspořádán I. ročník prestižní vinařské soutěže v současné podobě.
Vína jsou oceňována v několika kategoriích. Porota uděluje v každé
kategorii nebo každé odrůdě vína jen jedinou zlatou, stříbrnou
a bronzovou medaili. Získaná ocenění – např. pohár Champion
Valtických vinných trhů – jsou mezi vinaři velmi vysoce hodnocena.

Kompletní program akce na oﬁciálním webu pořadatele
http://www.vinnetrhy.cz.

DO VALTIC
TURISTBUSEM
Do Valtic se v sobotu
12. 5. pohodlně
dopravíte z Brna
vlakem R13 a
v Podivíně přestupte
na linku 555, která
pokračuje až do Valtic.
Autobusová linka
555 je součástí linky
mezinárodní TURISTBUS,
která propojuje
vinařské a turistické
destinace Mikulovska
a Poysdorfska.
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Valtické vinné trhy se konají pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka,
spoluﬁnancováno Jihomoravským krajem.
info@kordis-jmk.cz

Více o lince naleznete
na odkazu:
www.idsjmk.cz/turistbus
www.fb.com/idsjmk.cz
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VĚTRNÝ
MLÝNZAJÍMAVÉ TIPY PO
KRAJI
V JIHOMORAVSKÉM
KUŽELOVĚ

S Matičkou
a se Šroubkem

za poznáním
putujem

POHÁDKOVÝ MLÝN
12. 5. 2018 / 10–17 hodin

• Pohádková stanoviště pro děti
• Živá zvířátka z Horňácké farmy
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KUŽELOV 156
696 73 HRUBÁ VRBKA
T 602 438 644
WWW.TMBRNO.CZ
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