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Vlaková výluka R11, S4 a S41
Vážení cestující,
v pondělí 16. 7. 2018 ve stanici Brno hlavní nádraží začne dlouhodobá
výluka kolejí u 5. a 6. nástupiště. Proto je nutné upravit provoz vlaků v
relaci Brno – Zastávka u Brna – Jihlava a dále.
Rychlíky na linkách R11 budou jezdit z nástupišť 1 - 4.
Vybrané vlaky linek S4 a S41 budou nahrazeny autobusy náhradní
dopravy, které budou odjíždět z Uhelné. Vybrané vlaky budou
nahrazeny vlakovou linkou S3 s přestupem v Horních Heršpicích.
Podrobnosti neleznete na webu a dále v infomailu.
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Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram

Oblastní turistické
jízdenky

Penzion Relax
Vranov nad Dyjí

Zajímavé tipy o cestování po jižní Moravě,
infomace o výlukách a změnách uveřejňujeme
také na Faceboku, Twitteru, YOUTUBE a
Instagramu.

V jednotlivých oblastech Jihomoravského kraje
můžete cestovat také na oblastní jednodenní
jízdenky, které platí ve vymezeném území.

Penzion Relax v rámci Slevového programu
IDS JMK poskytne osobám, které se prokáží
platnou jednorázovou nebo předplatní
jízdenkou IDS JMK, slevu 25 % na jednorázové
půjčení kola.

Přijdejte si nás a nic zajímavého z dopravy na
jižní Moravě Vám neuteče.

V nepracovní dny jednodenní jízdenka platí
pro 2 dospělé+3 děti do 15 let.
Zakoupit můžete následující varianty:
Pálava
Podyjí

www.fb.com/idsjmk.cz

Slovácko

www.instagram.com/idsjmk.cz

Moravský kras

www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal
@IDS_JMK (https://twitter.com/IDS_JMK)

Zónovou platnost jednotlivých variant
naleznete na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/turisticka.aspx.

www.idsjmk.cz
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info@kordis-jmk.cz

Informace o partnerovi - Pension Relax
Příjemné
ubytování
ve
vybavených
apartmánech a studiích s kuchyňkami s
možností vlastního vaření a pěkným výhledem
na Vranovský zámek. Poloha Penzionu
Relax v romantickém údolí u řeky Dyje pod
Vranovským zámkem, na vstupní trase do NP
Podyjí.

http://www.vranovnaddyji.cz
www.fb.com/idsjmk.cz
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od pondělí 16. 7. 2018 ve stanici Brno hlavní nádraží začne dlouhodobá výluka kolejí u 5. a 6. nástupiště. Proto
je nutné upravit provoz vlaků v relaci Brno – Zastávka u Brna – Jihlava a dále.

Dlouhodobá výluka
vlaků R11, S4 a S41

Rychlíky na linkách R11 budou jezdit z nástupišť 1 - 4.

od 16. 7. 2018

Vybrané vlaky linek S4 a S41 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy, které budou odjíždět z Uhelné.
Vybrané vlaky budou nahrazeny vlakovou linkou S3 s přestupem v Horních Heršpicích. Více na následující straně.

R11, S4, S41

Od 10. 7. 2018 od 7:20 nepřetržitě do 12.7. 2018 do 13:40 hodin bude probíhat výluka vlaků na lince S52.
Vlaky linky S52 budou po dobu výluky v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S52
od 10. 7. do 12. 07. 2018

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
▪ Mutěnice zastávka – u nádraží, na ulici Vinařská
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

S52

Ve čtvrtek 12. 7. 2018 od 9:00 hod. do 13:00 hod a v pátek 13. 7. 2018 od 9:00 hod. do 16:00 hod linka 303 pojede
mezi zastávkami Brno, Zoologická zahrada a Brno, Rakovec obousměrným odklonem ulicemi Odbojářskou,
Vejrostovou a Páteřní.

Výluka na lince 303
12. a 13. 7. 2018

Vynechá zastávky Brno, Zoologická zahrada (u tramvaje – ve směru do Veverské Bítýšky) a Brno, Přístaviště (v obou
směrech). Zastávku Brno, Rakovecká (v obou směrech) obslouží v přeložené poloze v ul. Páteřní před křižovatkou s
ul. Rakoveckou. Na odklonové trase linka neobsluhuje žádné nácestné zastávky.

303

aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně

Z důvodu konání sportovní akce bude ve čtvrtek 12. července 2018 od 9:00 hod. do 13:00 hod. a dále v pátek 13.
července 2018 od 9:00 hod. do 16:00 hod. výrazně omezen provoz veškeré dopravy v Bystrci, zejména v ulicích
Obvodová, Stará dálnice a Žebětínská.

Výluka Obvodová,
Stará dálnice,
žebětínská

Linka 50 pojede mezi zastávkami Zoologická zahrada – Bellova obousměrným odklonem. Vynechá zastávky Náměstí
28. dubna, Vondrákova, Laštůvkova, Wollmanova, Adamcova, Štouračova, Stará dálnice a Kohoutovice, hájenka, na
odklonové trase obslouží pouze zastávku Voříškova.

12. a 13. 7. 2018
50, E50, 52, 54

Linka E50 pojede mezi zastávkami Ečerova – Jírovcova obousměrným odklonem. Vynechá zastávky Adamcova a
Kohoutovice, hájenka, na odklonové trase obslouží pouze zastávku Voříškova.
Linka 52 ve směru z Mendlova náměstí na Zoologickou zahradu pojede mezi zastávkami Kohoutovice, hájenka –
Bartolomějská odklonem. Vynechá zastávky Stará dálnice, Kopce, Kohoutovická, Žebětín, škola a Žebětín, hřbitov,
na odklonové trase obslouží pouze zastávky Jírovcova a Borovník. Zastávku Křivánkovo náměstí obslouží na zastávce
běžně používané pro směr Mendlovo náměstí (v ústí ulice Dlážděné).
Linka 52 ve směru od Zoologické zahrady na Mendlovo náměstí pojede mezi zastávkami Bartolomějská Kohoutovice, hájenka odklonem. Vynechá zastávky Křivánkovo náměstí (v ústí ulice Dlážděné), Žebětín, škola,
Kohoutovická, Kopce a Stará dálnice, na odklonové trase obslouží pouze zastávky Borovník a Jírovcova. Zastávku
Křivánkovo náměstí obslouží pouze jednou, a to na ulici Kohoutovické.
Linka 54 pojede mezi zastávkami Zoologická zahrada – Ondrouškova obousměrným odklonem. Vynechá zastávky
Zoologická zahrada (u tramvaje), Přístaviště, Rakovecká a Kubíčkova, na odklonové trase obslouží pouze zastávky
Náměstí 28. dubna (jen směr Kamechy), Laštůvkova (jen směr Zoo), Vondrákova a Wollmanova.
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Tiskové chyby vyhrazeny

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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Výluka vlakových linek
R11, S4 a S41
Brno - zastávka u Brna
Vážení cestující,
v pondělí 16. 7. 2018 ve stanici Brno hlavní nádraží začne dlouhodobá výluka kolejí u 5. a 6. nástupiště. Proto je nutné
upravit provoz vlaků v relaci Brno – Zastávka u Brna – Jihlava a dále.
Linka R11 (rychlíky Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň)

Od 16. 7. 2018 jsou
nástupište č. 5 a 6
v Brně hl.n. uzavřeny

uzavřeno

R11

Jízdní řád beze změny. Vlaky pojedou z Brna hl.n. (nástupiště 1 – 4).
Linka S41 (osobní a spěšné vlaky Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou)

S41

Většina vlaků pojede do / z Brna hl.n. (nástupiště 1 – 4).
O víkendech pojedou všechny vlaky linky S41 standardně do / z Brna hl.n. (nástupiště 1 – 4).
V pracovní dny spěšné vlaky s příjezdy do Brna hl.n. v 7:25, 8:24, 16:23 a s odjezdy z Brna hl.n. v 14:32, 15:31, 16:32,
17:31 budou nahrazeny autobusy BUS , které pojedou v časech dle výlukového jízdního řádu.
Noční vlak v nepracovní dny v 0:39 pojede rovněž z Brna hl.n. (nástupiště 1 – 4).
Linka S4 (osobní a spěšné vlaky Brno – Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou – Jihlava)

S4

V nepracovní dny pojedou vlaky beze změny jízdního řádu až do / z Brna hl.n. (nástupiště 1 – 4).
V pracovní dny bude situace komplikovanější. Některé vlaky pojedou do / z Brna hl.n. ze zbylých kolejí, většina však
pojede do / z Brna-Horních Heršpic, kde bude zajištěn přestup na vlaky linky S3. Ty dopraví cestující mezi stanicemi
Brno-Horní Heršpice a Brno hl. n.
Vybrané vlaky budou navíc nahrazeny autobusy

BUS

, které budou odjíždět z Uhelné (parkoviště u OD TESCO).

Vlaky končící jízdu v Brně-Horních Heršpicích pojedou ze Střelic, příp. již ze Zastávky u Brna oproti pravidelnému
jízdnímu řádu o několik minut později, aby doba přestupu byla co nejkratší. Po zastavení vlaku v Brně-Horních Heršpicích
prosím vystupte vlevo ve směru jízdy. Během přestupu dbejte zvýšené opatrnosti a do kolejiště vstupte teprve po
příjezdu přípojného vlaku směr Brno hl.n.
Noční vlak v nepracovní dny v 0:39 pojede rovněž z Brna hl.n. (nástupiště 1 – 4).
Odjezdy vlakové linky S4 v pracovní dny
Odjezdy ze Zastávky u Brna

Odjezdy z Brna hl.n.

04:38

jede do Brna hl.n.

05:42

jede z Brna hl.n.

05:11

jede do Brna hl.n.

06:39

jede z Brna hl.n.

05:40

jede do Brna hl.n.

07:45

jede z Brna hl.n.

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 6:49 (příjezd)

08:40

S3

S3 směr Vranovice, přestup Horní Heršpice

S3

S3 směr Vranovice, přestup Horní Heršpice

06:14

S3

06:40

jede do Brna hl.n.

09:40

07:14

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 7:49 (příjezd)

10:45

07:37

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 8:19 (příjezd)

11:45

08:42

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 9:19 (příjezd)

12:40

09:37

jede do Brna hl.n.

10:44

jede z Brna hl.n.
jede z Brna hl.n.
S3

S3 směr Vranovice, přestup Horní Heršpice

13:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

jede do Brna hl.n.

14:05

BUS

BUS – stanoviště Uhelná

11:37

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 12:19 (příjezd)

14:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

12:44

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 13:19 (příjezd)

15:05

BUS

BUS – stanoviště Uhelná

13:37

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 14:19 (příjezd)

15:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

14:44

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 15:19 (příjezd)

16:05

BUS

BUS – stanoviště Uhelná

15:37

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 16:19 (příjezd)

16:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

16:00

BUS

BUS, Brno hl.n. 16:47 (příjezd)

17:05

BUS

BUS – stanoviště Uhelná

16:42

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 17:19 (příjezd)

17:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

17:00

BUS

BUS, Brno hl.n. 17:47 (příjezd)

18:05

BUS

BUS – stanoviště Uhelná

17:37

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 18:19 (příjezd)

18:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

18:00

BUS

BUS, Brno hl.n. 18:47 (příjezd)

19:40

S3

S3 směr Břeclav, přestup Horní Heršpice

18:44

S3

přestup Horní Heršpice, Brno hl.n. 19:19 (příjezd)

20:45

jede z Brna hl.n.

19:38

jede do Brna hl.n.

21:45

jede z Brna hl.n.

20:42

jede do Brna hl.n.

22:45

jede z Brna hl.n.

21:40

jede do Brna hl.n.

22:47

jede do Brna hl.n. (pouze pátky)

Plánek výluky

pozor
při
přestupu

S3

S4

Po zastavení
vlaku přijíždějícího
od Střelic
v Brně-Horních
Heršpicích prosím
vystupte vlevo
ve směru jízdy.
Během přestupu
dbejte zvýšené
opatrnosti a
do kolejiště
vstupte teprve
po příjezdu
přípojného vlaku
směr Brno hl.n.

Brno - Horní
Heršpice

S3

www.cd.cz/vyluky

S4
S41

S4
S3

R11

BUS
R11

Uhelná
(OD TESCO)

S41
S4

BUS
S3
S4
S41

Brno hl.n.
nástupiště
5a6

R11

Brno hl.n.
nástupiště
1 až 4

Omlouvám se vám za komplikace při cestování a děkujeme za pochopení.

www.idsjmk.cz

BUS

Přestupte
u vybraných
vlaků v pracovní
dny mezi linkami
S3 a S4

Výluka ve stanici Brno hl.n. bude od 1. 9. 2018 dále pokračovat, a to až do 8. 12. 2018. Dopravní opatření však doznají
změn a budou zveřejněna s dostatečným předstihem.

i

S41

R11

Schéma zobrazuje pouze linky dotčené výlukou

uzavřeno

ámky

muzea a z

Slevovy
program

běžky

kola a kolo

ellness

w
koupání a
ubytování

sleva

Vážení cestující,
společnost KORDIS JMK, a.s. organizátor Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje pro Vás připravila výhodný Slevový program se svými
partnery.
V rámci Slevového programu můžete využívat slevy na vstupy do muzeí, zámků,
na výstavy nebo si můžete výhodně půjčit kolo, koloběžku případně se vykoupat
v aquaparku. Slevu získáte po předložení jízdenek IDS JMK.
Základní pravidla Slevového programu:
Slevy poskytnuté v rámci Slevového programu jsou určeny cestujícím, kteří
využívají služeb IDS JMK.
Slevy jsou poskytnuty na základě dohody mezi společností KORDIS JMK, a.s. a
druhým subjektem.
Pokud předložíte u pokladny Vaši platnou jednorázovou nebo předplatní
jízdenku IDS JMK, získáte slevu dle pravidel Slevového programu. Jednorázová
nebo předplatní jízdenka musí být vždy platná.
Slevy nelze obvykle kombinovat s jinými slevami partnerů a na slevu není právní
nárok.

Přehled jednotlivých slev je uveden na webu na odkazu www.idsjmk.cz/slevy.

Partneři Slevového programu IDS JMK
Muzea, galerie, divadla
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Národní divadlo Brno
Zámek Slavkov u Brna
Letohrádek Mitrovských v Brně
Muzeum Blanenska
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum Vyškovska
Muzeum města Tišnova
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Kulturní středisko města Blanska
Půjčovny kol, koloběžek, ekol
Nakolobce
Cyklo klub Kučera Znojmo
Rentbike
Rekola
Skoloběžkou
Pension Relax
Koupání, wellness, poznání, relaxace,
ubytování
Aqualand Moravia
DDS tour
Centrum Eden

Přejeme Vám šťastnou cestu s IDS JMK a krásné zážitky u našich partnerů.

i

WWW

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

JIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚ

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

1

