INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKY
... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...

od 1. 8. 2018 bude zprovozněno zcela nově opravené
autobusové nádraží v Blansku. v souvislostí s tím se mění
jízdní řády linek odjíždějících z autobusového nádraží.
schéma uzlu na straně 7. Jízdní řády na www.idsjmk.cz
www.idsjmk.cz.
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Vážení cestující,
od 1. září 2018 se bude měnit Tarif IDS JMK.
Ceny jízdenek pro běžné cestující se měnit
nebudou. I nadále si můžete kupovat měsíční,
čtvrtlení a roční jízdenky IDS JMK.

Kouření je zakázáno ve všech vozidlech IDS
JMK (vlaky, regionální autobusy, tramvaje,
trolejbusy, městské autobusy) a také na všech
zastávkách a železničních stanicích.

Společnost Rentbike v rámci Slevového
programu IDS JMK poskytne následující slevu.

tariFní změny
od 1. záŘí 2018

-

Změny se budou týkat cestování dětí, mládeže,
studentů, cestujících nad 65 let.

Děkujeme Vám,
že dodržujete přísný zákaz kouření.

Informace budeme uveřejňovat na webu
www.idsjmk.cz během srpna.
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Sleva na půjčení kola nebo dvojkola ve výši
10/15 % se poskytuje následovně:
10 % při využití jednorázové jízdenky.
15 % při využití předplatní jízdenky.
Pobočky půjčovny:
Brno (Dominikánské náměstí 6),
Pasohlávky (u Aqualandu Moravia),
Mikulov (hotel Galant, penzion Mušlov).
Aktuální a přesné umístění poboček si
prosím ověřte na webu www.rentbike.cz

Na složitejší dotazy rádi odpovíme na emailu
info@kordis-jmk.cz.

Přejeme vám krásné zážitky!
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

aktuality a změny v dopravě
regionální autobusové a vlakové linky
Od 1. 8. 2018 od 8:25 nepřetržitě do 30. 8. 2018 do 18:40 hodin budou vlaky na lince S21 v úseku Boskovice –
Velké Opatovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

vÝluka Boskovice velké opatovice

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)
Knínice u Boskovic – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Knínice u Boskovic, u žel. přejezdu“)
Šebetov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Šebetov“
Cetkovice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel. st.“
Velké Opatovice – u nádražní budovy

1. - 30. 8. 2018
s21

Z důvodu havárie kanalizace upraven provoz linek v Břeclavi následovně:

pokraČování vÝluky
v BŘeclavi - havárie
kanalizace
pŘedpoklad do 2. 8.
542, 562, 564, 568, 569, 574

Linka 569 mezi zastávkami Poštorná, Lesní a Slovácká jede obousměrným odklonem přes nám. TGM. Vynechá tak
zastávky Nemocnice, Poliklinika, Dům kultury a Průmyslová škola. Na odklonové trase zastaví pouze v zast. Náměstí
TGM, kostel.
Linky 562, 564 a 568 zcela vynechávají závlek k zastávce Poliklinika a tudíž neobsluhují navíc zastávky Dům kultury
a Průmyslová škola.
Linky 542 a 574 zcela vynechávají závlek k zastávce Poliklinika.
Omezení může být ukončeno dříve! Sledujte web www.idsjmk.cz.
Od 27. 7., 16:30 hodin do 29. 7. 2018, 24:00 hod bude upraven provoz linek IDS JMK v Pustiměři z důvodu konání
Svatoanenské pouti následovně:

omezení dopravy
v pustiměŘi

Linka 755 v době od 28. 7. 16:00 do 29. 7. 24:00 všechny spoje obousměrně mezi zastávkami Drysice a Pustiměř,
rozc.0.1 pojedou v Pustiměři odklonem přes Pustiměřské Prusy a vynechají tak zastávku Pustiměř, ZŠ. Na odklonové
trase nezastavují v zastávkách po trase, otáčení autobusů v Pustiměři, rozcestí je na točně kolem pomníku. Ve
směru do Vyškova v zastávce Pustiměř, rozc. vyčkají do pravidelného odjezdu.

27. 7. - 29. 7. 2018
755 a 756

Linka 756 všechny spoje (mimo spojů 80, 81) pojedou obousměrně mezi zastávkami Radslavice a Pustiměř, rozc.0.1
mezi sebou napřímo a vynechají tak zastávku Pustiměř, náves. Ve směru do Vyškova v zastávce Pustiměř, rozc.
vyčkají do pravidelného odjezdu. Ve směru do Podivic v zastávce Radslavice vyčkají pravidelného odjezdu. Spoj 80
vynechá v Pustiměři zastávku náves a pojede odklonem do zastávky ZŠ. Spoj 81 v Pustiměři bude mít mimořádně
výchozí zastávku ZŠ a po cestě do Podivic neobslouží náves.
V sobotu 28. 7. 2018 všechny spoje linky 821 budou začínat a končit v zastávce Dyjákovice, nad hostincem. Dále
pojedou do zastávky Dyjákovice, škola odkud budou pokračovat po sil. III/40844 do zastávky Velký Karlov. Z Velkého
Karlova po místní komunikaci a silnici II/397 do zastávky Hrádek, kult. dům. Tato zastávka bude pro linku 821 v
Hrádku přeložena na silnici II/397 na konci obce ve směru na Božice před odbočkou k zemědělskému družstvu.
Odtud bude linka 821 kolem družstva pokračovat dále směr Valtrovice a Znojmo. V opačném směru pojede linka
821 po totožné objízdné trase jen v obráceném pořadí. Autobusy se budou v Dyjákovicích otáčet cca 250 metrů za
zastávkou Dyjákovice, nad hostincem v točně u domu č.p. 288.

soBotní vÝluka
v oBci hrádek
28. 7. 2018
821 a 822

Přestup mezi linkami 820 a 821 bude po dobu výluky realizován v zastávce Dyjákovice, škola místo v pravidelné
zastávce Hrádek, kult. dům! Přestup v zastávce Dyjákovice, škola bude jak ve směru na Znojmo tak i ve směru ze
Znojma. Autobusy zde budou čekat 10 minut do zpoždění do příjezdu přípojného spoje.
Od soboty 28. 7. do úterý 31. 7. 2018 bude upraven provoz linek 572 a 573 v Moravské Nové Vsi následujícím
způsobem:

omezení v moravské
nové vsi

Linky 572 a 573 vynechají závlek k zastávce Moravská Nová Ves, žel. st.. a návaznosti mezi linkami 572 a 573 v
zastávce „Moravská Nová Ves, křiž.“ jsou zrušeny bez náhrady.

28. 7. - 31. 7. 2018

Změna zastávek: Zastávka Moravská Nová Ves, žel. st. bez obsluhy, zastávka Moravská Nová Ves, křiž. pro linku 572
přeložena ke křižovatce ulic Školní x U Jordánky x Vítězství, pro linku 573 přeložena na ulici Dolní ke křižovatce ulic
Dolní x Školní

572 a 573

1. - 10. 8. 2018
741, 743, 744 a 750
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Od středy 1. 8. 2018 do pátku 10. 8. 2018 omezen provoz linek IDS JMK ve Vyškově následujím způsobem:
Linka 750 pojede mezi zastávkami Vyškov, Dělnický dům a Vyškov, žel. st. obousměrným odklonem ulicemi
Havlíčkova – Brněnská (II/430) – Nádražní.
Linky 744 spoje 13, 18 a 22 pojede mezi zastávkami Vyškov, Dělnický dům a Vyškov, žel. st. obousměrným
odklonem ulicemi Havlíčkova – Brněnská (II/430) – Nádražní.
Zastávka Vyškov, Dělnický dům je obousměrně bez obsluhy, náhradou linky zastaví v zastávce Vyškov, U podchodu.
Linka 741 spoje 1 a 35 jedou po své trase, ale neobslouží zastávku Vyškov,Dělnický dům.
Linka 743 jede po své trase, ale neobslouží zastávku Vyškov,Dělnický dům.
Linky 744 spoje 1, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 23 a 24 jedou po své trase, ale neobslouží zastávku Vyškov,Dělnický dům.
Změna zastávek:
Zastávka Vyškov, dělnický dům obousměrně bez obsluhy. Náhradní zastávka Vyškov, U podchodu. Tiskové chyby vyhrazeny

omezení ve vyŠkově

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně
Z důvodu pokračující etapové rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací bude od zahájení provozu denních
linek ve středu 1. srpna 2018 do ukončení prací (předpoklad 31. srpna 2018) zcela vyloučen provoz na Slovanském
náměstí. Na tuto výluku bude bezprostředně navazovat další etapa prací s převedením veškerého provozu na již
opravenou polovinu náměstí.

úplná uzavírka
slovanského náměstí
od 1. 8. do 31. 8. 2018

Linky 30, 44, 53 a 84 (okružní linky vždy pouze v jednom směru) pojedou mezi zastávkami Semilasso – Skácelova
(ve směru na Semilasso obslouží zastávku v přeložené poloze) obousměrným odklonem. Vynechají zastávku
Husitská, zastávku Slovanské náměstí obslouží v přeložené poloze na ulici Berkově (mezi křižovatkami s ulicemi
Srbská a Sadovského).

30, 32, 44, 53, 67 a 84

Linky 32 a 67 jedou i nadále po výlukových trasách zcela mimo Slovanské náměstí, podrobnosti viz samostatná
informace k výluce v ulici Chodské.
Zastávku Husitská (na ulici Husitské, v obou směrech) nelze obsloužit!
Zastávka Slovanské náměstí (na Slovanském náměstí, v obou směrech) bude přeložena na ulici Berkovu (mezi
křižovatky s ulicemi Srbská a Sadovského)!
Zastávka Skácelova (na ulici Skácelově, směr Slovanské náměstí) bude přeložena na zastávku tramvaje směr
Technologický park!
Ve dnech 3. – 5. srpna 2018 se koná v Brně tradiční Velká cena. Pro cestu z Brna můžete využít linku 400, která
odjíždí z Mendlova náměstí. Přeprava cestujících na lince 400 je bezplatná. Na lince 400 budou v jízdním řádu
garantovány také odjezdy zajišťované nízkopodlažními vozidly.

Doprava
k Automotodromu
Velká cena

V provozu budou také speciální linky v oblasti kolem okruhu.

3. - 5. 8. 2018

Více bude uveřejněno na www.idsjmk.cz a www.dpmb.cz během příštího týdne.

400 + speciální linky

Na výlet
hrad pernštejn
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Spojení hledejte na www.idsjmk.cz
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

3

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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vážení přátelé veřejné dopravy,
od 2. července probíhá zajímavá fotosoutěž o dojíždění veřejnou
dopravou. společně s dalšími partnery z itálie, polska, slovenska,
slovinska.
pravidla soutěže
Ukažte nám nejlepší chvíle z vašeho dojíždění veřejnou dopravou,
nahrajte fotku a vyhrajte!
Zajímavé fotky z Vašeho cestování věřejnou dopravou nahrávejte na
následujcím odkazu - https://www.commute-in-europe.eu/cs
Fotky s nejvíce lajky budou oceněny. Týdenní veřejné hlasování se
odehrává na naší Facebookové stránce. Každý týden bude vybrán
jeden vítěz. Tři nejlépe ohodnocené fotky za daný týden budou vloženy
do alba nejlepších fotograﬁí, z něhož budou vybrány tři nejlepší fotky.
Jaké můžete vyhrát ceny?
4 výhry týdně: dárkové karty do iTunes, Google Play nebo Amazon v
hodnotě 25 EUR
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1. místo: jedna (nebo více) měsíčních všezónových jízdenek ids Jmk
v hodnotě 250 EUR (cca 6500 Kč)
2. místo: kindl čtečka (Kindle Paperwhite E-Reader)

3. místo: přenosná powerbanka v hodnotě 50 EUR (cca 1300 Kč)
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Partneři projektu SubNodes vám přejí hodně štěstí!
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Navštivte www.commute-in-europe.eu a dozvíte se víc.

i

proč podporovat veřejnou dopravu?
Více a více zaměstnanců nebo studentů bydlí v jiných obcích než sami
pracují. Obzvláště větší města stejně jako průmyslové nebo komerční
oblasti jsou místa, kam denně dojíždí velké množství lidí. Devět
partnerských organizací ze střední Evropy se aktuálně zabývají otázkou
za jakých podmínek by lidé více používali veřejnou dopravu pro jejich
každodenní dojíždění do zaměstnání nebo školy. Přemýšlí o takových
záležitostech jako koordinace různých druhů dopravy, integrovaný
tarif, aktuální informace pro cestující a mnoho dalších. Nepochybně je
tu co zlepšovat. O to více je ale zajímavé vědět, které pěkné momenty
dojíždění veřejnou dopravou přináší. Co dělá denní dojíždění veřejnou
dopravou příjemnější? Proč je lepší jet autobusem, vlakem nebo na
kole než autem?
Po celé Evropě se postupně rozvinuly důležité dopravní uzly
transevropské dopravní sítě TEN-T. V koordinované síti i dnes cestujícím
zajišťují rychlé a nepřetržité cestování, často vysokou rychlostí. Co se
však děje v geograﬁckém zázemí těchto uzlů? To je otázka, kterou
do hry vstupuje projekt Subnodes. Partneři ze šesti středoevropských
zemí spojili své síly k lepšímu propojení regionální veřejné dopravy s
národní a evropskou železniční sítí. Do srpna 2020 vytvoří podklady s
cílem rozvinout použitelné železniční spojení mezi městy střední velikosti
ležící na železnici s tzv. subnody - významnými lokálními přestupní uzly.

Jedná se tyto partnery:

Ministerstvo Durýnska pro infrastrukturu a zemědělství, Německo
Univerzita aplikovaných věd Erfurt, Německo
Okres Sömmerda, Německo
KORDIS JMK (koordinátor IDS JMK), Česká republika
Lombardský region, Itálie
Úřad maršála Velkopolského vojvodství, Polsko
Bratislavská integrovaná doprava, Slovensko
Dopravní institut Lublaň l.l.c., Slovinsko
Vědecko-výzkumné centrum Bistra Ptuj , Slovinsko

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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TIPY NA VÝLETY
PO JIŽNÍ MORAVĚ
vinaŘské
akce
7. - 9. září
71. ročník Pálavského vinobraní
Mikulov
14. - 16. září
Znojemské historické vinobraní
Znojmo
5. - 6. října
Valtické vinobraní
Valtice
7. - 9. září
71. ročník Pálavského vinobraní
Mikulov
14. - 16. září
Znojemské historické vinobraní
Znojmo
5. - 6. října
Valtické vinobraní
Valtice
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nové rychlé spojení Brno - aqualand moravia

ní
přímé spoje nd
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sezonní přímá autobusová linka ids Jmk mezi Brnem a aqualandem moravia
/ autokempem merkur je v provozu od 30. 6. do 2. 9. 2018. Linka je označena
číslem 105 a odjíždí ze zvonařky z nástupiště 10. Linka zastavuje ještě v Modřicích a
Pohořelicích. Na lince platí běžný Tarif IDS JMK.

O VSTUPENKY

spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte na webu
www.idsjmk.cz.

Jízdní Řád aQuaBusu

aQualand moravia/autokemp merkur

SOUTĚŽ

Brno

odJezdy z Brna DO AQUALANDU MORAVIA

zasoutěžte si o 2 vstupenky pro dospělé
osoby do zóny aQua a vstupu do spa
zóny na 150 minut.

soutěŽní otázka:

pracovní dny

07:15

09:45

11:45

13:45

15:45

17:45

19:45

Kolik má AQUALAND MORAVIA
tobogánů a skluzavek?

soboty + neděle + svátky

07:15

09:45

11:45

13:45

15:45

17:45

20:15

vyhrát můžete vstupenku pro dvě osoby.
správné odpovědi posílejte
do 31. července 2018 do 12:00
na email info@kordis-jmk.cz.

odJezdy od aQualandu moravia DO BRNA
pracovní dny

08:38

10:38

13:38

16:38

18:38

21:18

soboty + neděle + svátky

08:18

10:38

12:38

14:38

16:38

18:38

24 H

21:18

Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku celosíťovou
za 190 nebo 150 kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti
do 15 let a nemusíte řešit další jízdenky.

VSTUP
ENKA

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

VSTUPENKA

Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón
za 49 Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč.

Vylosovaný výherce si bude moci
vyzvednout volné vstupenky na pokladně
Aqualandu. Podmínkou však je, přijet do
Aqualandu AQUABUSEM a předložit při
vyzvedávání výhry jízdenky z tohoto spoje,
výhru je nutné využít do 2. září 2018.
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provoz aQuaBusu na lince 105 financuje aqualand moravia pasohlávky
info@kordis-jmk.cz
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Jedovnice - Krasová - Lipovec - studnice (posilové spoje)
Holštejn - lipovec (posilové spoje)

231
232

13

Jedovnice - Senetářov - vyškov
167

12

www.youtube.com/user/idsJmkoriginal

www.instagram.com/idsjmk.cz

app

www.idsjmk.cz/poseidon

vÝstup
vÝstup

16
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cykloBus: Jedovnice - Krasová - Lipovec - Studnice

Rájec-Jestřebí - Boskovice (posilové spoje)
234
231

Češkovice
226

15

14

krasoBus: skalní mlýn (Punkevní jeskyně, Macocha)
226

Rájec-Jestřebí - Černá Hora - lomnice (posilové spoje)

i

WC

cykloBus: Sloup - Žďárná - Benešov

Vlakové nádraží
Train station

230

olomučany

233
11

Sloup - Žďárná - Benešov

Poliklinika/ČKD Orlík

Dolní Lhota - Černá Hora - Žernovník - lomnice
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Horní Lhota - Rájec-Jestřebí - Boskovice
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md Blansko: poliklinika (posilové spoje)
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Holštejn - Vysočany - Drahany - Bousín
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Holštejn - lipovec
232

md Blansko: poliklinika (posilové spoje)
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Jedovnice - Krasová - Lipovec - Kulířov - studnice
231

Hořice - kuřim
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md Blansko: Klepačov
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md Blansko: prům. zóna - Zborovce - Sever - AN (pos. spoje)
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md Blansko: dsB slévárna (posilové spoje)

md Blansko: Sever – Češkovice – Obůrka – Těchov
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md Blansko: DSB slévárna
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md Blansko: Podlesí – Sever – Horní Lhota – Aut. nádr.

md Blansko: Zborovce – Okružní
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md Blansko: Písečná

Direction

221

Line

3

2

1

Plat.

R19 S2

ul.

a

av

it
Sv

odjezdová stanoviště / platforms
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doprava k Jeskyním: hoW to travel to caves:
punkevní jeskyně, propast macocha, kateřisnká jeskyně - autobusová linka 226 z nástupiště 13 / bus line no. 226 from platform 13
sloupsko-šošůvské jeskyně - autobusová linka 233 z nástupiště 10 / bus line 233 from platform 10

!

směr Brno

směr Letovice/Svitavy/Praha

Svitava
Svitava

KOLA

Autobusové nádraží
Bus station

ul. Svitavská
Svitavská street

Plan of interchange Blansko

Schéma přestupního uzlu Blansko

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ul. Nádražní
Nádražní street

