integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Integrované novinky
... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...

Znojemské historické
vinobraní - 14. - 16. 9. 2018

30/2018

BRNO

108

ZNOJMO

Využijte expresní spoje
autobusové linky 108
Ze Zvonařky za 52 minut

Od pátku do neděle se ve Znojmě koná tradiční Znojemské
historické vinobraní. Společnost KORDIS JMK, Jihomoravský
kraj a dopravci zajistili posílení dopravy na tuto významnou
kulturní událost.

Brno

Posílena bude regionální autobusová linka 108 Brno - Znojmo
a zpět. Posíleny budou také další autobusové linky na
Znojemsku z okolních obcí.

108

Znojmo

Kompletní přehled naleznete na webu www.idsjmk.cz a
v infomailu na straně 5 a 6.
Pro vyhledání spojení můžete také využít vyhledávač spojení
na www.idsjmk.cz.

Den otevřených dveří dispečinku IDS JMK
v rámci evropského týdne mobility

Slevový
program ids jmk

Navštivte nás příští týden
středa 19. 9. nebo čtvrtek 20. 9. 2018 - vždy od 15:30

Jihomoravské muzeum
ve Znojmě

Brno bez bariér
Brno bez bariér

8 hod.
8 hod.

KDY: 18. 9. 2018 v 14–18 hod.
KDY: 18. 9. 2018 v 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDE: Björnsonův sad
KDO: Odbor zdraví MMB ve spolupráci s brněnskými
KDO: Odbor zdraví MMB ve spolupráci s brněnskými
organizacemi představí aktivity v oblasti
organizacemi představí aktivity v oblasti
řešení přístupnosti města, odstraňování bariér
řešení přístupnosti města, odstraňování bariér
a problematiky osob se zdravotním postižením.
a problematiky osob se zdravotním postižením.
Spolupracující organizace: ParaCENTRUM
Spolupracující organizace: ParaCENTRUM
Fenix, z. s., Unie neslyšících Brno, z. s.,
Fenix, z. s., Unie neslyšících Brno, z. s.,
Tyfloservis o. p. s., krajské středisko Brno,
Tyfloservis o. p. s., krajské středisko Brno,
Vodicí pes, z. s., Opus Lacrimosa, z. ú.,
Vodicí pes, z. s., Opus Lacrimosa, z. ú.,
Poradenské centrum Alfons, VUT v Brně,
Poradenské centrum Alfons, VUT v Brně,
Projekt HandMedia
Projekt HandMedia

Dny otevřených dveří Centrálního
Dny otevřených dveří Centrálního
dispečinku IDS JMK
dispečinku IDS JMK

KDY: 19. a 20. 9. 2018 v 15:30 hod.
KDY: 19. a 20. 9. 2018 v 15:30 hod.
KDE: Brno, Nové sady 30, KORDIS JMK, a. s., sraz
KDE: Brno, Nové sady 30, KORDIS JMK, a. s., sraz
u vstupu do budovy
u vstupu do budovy
KDO: KORDIS JMK, a. s.
KDO: KORDIS JMK, a. s.

Evropský týden mobility – areál
Evropský týden mobility – areál
dopravního hřiště Riviéra
dopravního hřiště Riviéra

KDY: 22. 9. 2018 ve 10–17 hod.
KDY: 22. 9. 2018 ve 10–17 hod.
KDE: Areál dopravní výchovy, Bauerova 7,
KDE: Areál dopravní výchovy, Bauerova 7,
Brno-Pisárky
Brno-Pisárky
KDO: Městská policie Brno
KDO: Městská policie Brno

Každý třetí zářijový týden se koná Evropský týden mobility. Jeho cílem je
prezentovat zábavnou formou různé druhy ekologické dopravy. Letos
bude zaměřen na téma multimodalita. Do projektu se každoročně
zapojuje i KORDIS JMK.
Městská logistika – konference

EVROPSKÝ
TÝDEN
MOBILITY

KDY: 20. 9. od 17:00 do 19:00 hod.
KDY: 20. 9. od 17:00 do 19:00 hod.
KDE: Salónky primátora, Stará radnice,
KDE: Salónky primátora, Stará radnice,
Radnická 369/10, Brno
Radnická 369/10, Brno
KDO: MMB, Odbor dopravy, Next Institute
KDO: MMB, Odbor dopravy, Next Institute

www.brno.cz/etm
www.brno.cz/etm

oduchý kvíz z dopravní
oduchý kvíz z dopravní
ělé možnost vyzkoušení
lé možnost vyzkoušení
livnění alkoholem, droivnění alkoholem, dro-

Aktivity:
Aktivity:
• jízda na mechanickém vozíku a překonávání překá• jízda na mechanickém vozíku a překonávání překážek v prostoru
žek v prostoru
• nácvik vedení nevidomého a vyzkoušení si orientace
• nácvik vedení nevidomého a vyzkoušení si orientace
v prostoru
v prostoru
• simulace zrakových postižení a představení pomů• simulace zrakových postižení a představení pomůcek, které se využívají k orientaci osob s postižením
cek, které se využívají k orientaci osob s postižením
• představení aktivit Poradního sboru RMB pro bezba• představení aktivit Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno
riérové Brno
• prezentace služeb + informační materiály
• prezentace služeb + informační materiály
• ukázky práce vodicího psa
•• ukázky
práce vvodicího
psa
poradenství
oblasti odstraňování
bariér
•• poradenství
v oblasti odstraňování
bariér
překážky a pomůcky
v mobilitě osob
se zdravotním
• překážky
a pomůcky v mobilitě osob se zdravotním
postižením
• postižením
představení vozidla s ručním řízením a plošinou pro
• představení
vozidla s ručním řízením a plošinou pro
nakládání vozíku
vozíku
• nakládání
představení
obytného vozu Charley Tramp s ručním
• představení
obytného úpravami
vozu Charley
s ručním
řízením a speciálními
proTramp
cestování
vozíčřízením
kářů a speciálními úpravami pro cestování vozíč• kářů
promítání spotů Pomáhejme správně a HandMedia
•• promítání
spotů Pomáhejme
správně a HandMedia
exhibice basketbalu
na vozíku
•• exhibice
basketbalu
nasmyčky
vozíku pro osoby se sluchopředstavení
indukční
• představení
indukční smyčky pro osoby se sluchovým postižením
postižením
• vým
možnost
otestovat se na EEG Bio-feed back
• možnost otestovat se na EEG Bio-feed back

Přijďte se podívat, jak se řídí veřejná doprava na jižní
Přijďte se podívat, jak se řídí veřejná doprava na jižní
Moravě, jak vznikají data do informačních panelů na
Moravě, jak vznikají data do informačních panelů na
zastávkách nebo jak se zařizuje, aby vám neujel navazastávkách nebo jak se zařizuje, aby vám neujel navazující spoj.
zující spoj.
www.idsjmk.cz
www.idsjmk.cz

Městská logistika – konference

V rámci Evropského týdne mobility připravili strážníci
V rámci Evropského týdne mobility připravili strážníci
Městské policie Brno v sobotu 22. 9. v době od 10:00
Městské policie Brno v sobotu 22. 9. v době od 10:00
do 17:00 hod. na dopravním hřišti Riviéra program nedo 17:00 hod. na dopravním hřišti Riviéra program nejen pro děti, ale i dospělé. Kromě jízdy po dopravním
jen pro děti, ale i dospělé. Kromě jízdy po dopravním
hřišti si návštěvníci mohou vyzkoušet opileckou a slehřišti si návštěvníci mohou vyzkoušet opileckou a slepeckou stezku, simulátory nárazu a převrácení vozipeckou stezku, simulátory nárazu a převrácení vozidla. Rovněž budou připraveny soutěže o drobné ceny.
dla. Rovněž budou připraveny soutěže o drobné ceny.
Drobná odměna čeká také na ty návštěvníky, kteří za
Drobná odměna čeká také na ty návštěvníky, kteří za
námi přijedou na svém jízdním kole.
námi přijedou na svém jízdním kole.
www.dopravnihristebrno.cz
www.dopravnihristebrno.cz

Ve středu 19. 9. a čtvrtek 20. 9. od 15:30 můžete zajít na prohlídku
CYCLEHOOOP
Centrálního dispečinku v našem sídle v Brně naCYCLEHOOOP
Nových sadech 30.
Sraz je před budovou.

d.

o, Helceletova, příspěvo,
příspěvkaHelceletova,
Sluníčko,
a Sluníčko,
márov
árov

V rámci Evropského týdne mobility budou instalováV rámci Evropského týdne mobility budou instalovány dva cyklostojany ve tvaru auta pro 10 jízdních kol.
ny dva cyklostojany ve tvaru auta pro 10 jízdních kol.
Tyto stojany budou umístěny na parkovacích místech,
Tyto
stojany
budou
umístěny
na parkovacích
místech,
abychom
ukázali
možnosti
využití
veřejného prostoru
abychom
ukázali
veřejného prostoru
– místo pro
1 automožnosti
= 10 místvyužití
pro kola.
– místo pro 1 auto = 10 míst pro kola.

Dozvíte se vše o řízení veřejné dopravy v Jihomoravském kraji, o
nových technických zajímavostech a získáte zajimavé propagační
předměty.

o Björnsonova sadu zaBjörnsonova
žkový
slalom.sadu
Složitza-si
žkový
slalom. SložitKdo
si
štit doplňovačku.
tit
doplňovačku.
Kdo
výhodu.
Nezapomeňte
výhodu. Nezapomeňte

d.
márov
árov

Odbor dopravy MMB ve spolupráci s laboratoří Urban
Odbor dopravy MMB ve spolupráci s laboratoří Urban
Dynamics (NEXT Institute) pořádá konferenci zaměřeDynamics (NEXT Institute) pořádá konferenci zaměřenou na tzv. city logistiku – zásobování v centru města.
nou
na tzv. city logistiku – zásobování v centru města.
Konference bude zaměřená především na možnost vyKonference
budeanalýzu
zaměřená
na možnost
využití dat a jejich
pro především
efektivní plánování.
Konfeužití
dat
jejich analýzu
pro efektivní
plánování. Konference
jeaotevřena
pro odbornou
veřejnost.
rence je otevřena pro odbornou veřejnost.

16.–22. září
září 2018
2018
16.–22.
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v Brně-Komákové
39, v Brně-Komákoloběžka
nutná. Nezaoloběžka nutná. Neza-
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8
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Těšíme se na Vás
KORDIS JMK, a.s.
9
9

Do slevového programu IDS JMK je
zapojeno Jihomoravské muzeum ve
Znojmě a všechny jeho expozice.
Sleva na vstupné do expozic muzea ve
výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % s platnou jízdenkou jednorázovou
nebo předplatní. Sleva se poskytuje i ze
zlevněného vstupného pro studenty a
seniory.
Expozice: Minoritský klášter, zřícenina
Cornštejn, Znojemský hrad, Památník
Prokopa Diviše, Rotunda sv. Kateřiny.

Kombinuj a
a jeď!
jeď!
Kombinuj
#mobilityweek
#mobilityweek

JIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚ

i

WWW

www.idsjmk.cz

http://www.brno.cz/etm
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http://www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

http://www.muzeumznojmo.cz
www.fb.com/idsjmk.cz
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Ve dnech 15. a 16. 9. 2018 vždy od 8:50 do 16:15 hodin bude probíhat výluka na lince S3 v její jižní části z
důvodu nedostatečné kapacity trati.

víkendová výluka
na lince S3 Brno Vranovice

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.

15. a 16. 9. 2018
S3

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 S3/ 4620, 4622, 4602 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku Hrušovany u Brna
– Brno hl. n. nahrazeny autobusy.
Autobusy náhradní dopravy jedou mimo zastávku Popovice u Rajhradu. Cestující mezi zastávkou Popovice
u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
Doplňující informace:
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno hl. n. na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru Brno
hl. n. - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, S3/4910, S3/4912, S3/4602, S3/4914 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou
vlaků R9/984, R9/982, R9/980, R9/978, R9/976 a budou odbaveni v úseku Brno hl. n. - Žďár nad Sázavou jako
v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505, 512, 514 v Rajhradě
a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.
Přeprava jízdních kol je zajištěna nákladním automobilem.
O tomto víkendu se v Kunštátě koná tradiční hrnčířský jarmark. V rámci velkého zájmu cestujících bude
posílena regionální autobusová linka 301 a budou upravena odjezdová místa - Přehled stanovišť a odjezdů
naleznete na https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2018Kunstat.pdf.

Hrnčířský jarmark
v kunštátě
15.a 16. 9. 2018

Posílení dopravy linky 301:
V sobotu jsou zařazeny posilové spoje z Brna, Kr. Pole, nádraží do Kunštátu v časech 8:27, 9:27 a 11:27.
Posilové spoje nečekají na žádné přípoje.
V neděli jsou zařazeny posilové spoje z Brna, Kr. Pole, nádraží do Kunštátu v časech 8:27, 11:27 a z Černé
Hory, nám. v čase 9:54. Z Kunštátu do Brna budou posíleny odjezdy od 13:43 do konce provozu.
Posilový spoj z Kunštátu v čase 17:03 nezajíždí k zastávce Kuřim, TE.

301 + další linky

Změna odjezdových míst během akce:
V sobotu 15. 9. 2018 od 6:00 do 21:00 hod. a v neděli 16. 9. 2018 od 6:00 do 19:00 hodin nebudou obsluhovány
zastávky Kunštát, nám. (stálé).
Zastávka pod kostelem (přestup mezi linkami 256 a 301) bude přesunuta k parku u ulice Tenorova, zastávky
u Městského úřadu a obchodního domu budou přesunuty cca 100 metrů směr Sychotín do ulice Fr. Halase.
Linky 256 a 301 tak zastaví v zastávce Kunštát, nám. 2x (před i za uzavřeným úsekem). Odjezdový čas ze
zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště u parku, ze stanovišť před uzavřeným úsekem (Fr. Halase a nad
kostelem) ve směru Brno a Boskovice odjíždějí autobusy v čase příjezdu. Nástup a výstup cestujících s jízdním
kolem do spojů s přepravou jízdních kol bude umožněn na stanovištích nad kostelem a Fr. Halase.
Linka 276 zastaví (vyjma spojů 206 a 210) v zastávce Kunštát, nám. 2x (před i za uzavřeným úsekem) – spoje
206 a 210 budou ukončeny na stanovišti Fr. Halase. Cestující pro přestup na linku 256 využijí přípoj linkou 301
na stanoviště u parku. Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště nad kostelem.
V sobotu 15. 9. od 5:30 do 20:00 bude omezena doprava v Blansku z důvodu konání běžeckých závodů.
Linka 222 bude pojede mezi zastávkami Blansko, Poříčí/Svitavská až Blansko, Dolní Lhota ulicemi Mlýnská,
Bezručova, Na Řadech.

Omezení v Blansku sportovní akce

Linka 235 pojede mezi zastávkami Blansko, Poříčí/Svitavská až Blansko, Dolní Lhota ulicemi Mlýnská,
Bezručova, Na Řadech. Uzavřeným úsekem projede dle pokynů pořadatelů vyjma spoje 206. Spoj 206 linky
235 pojede po odklonové trase Blansko, Bezručova – Horní Lhota – Ráječko – Spešov – Blansko, Dolní Lhota.
Zpoždění za odklonovou trasou bude cca 10 minut. Spoj 206 vynechá zastávku Blansko, Metra 2 čerp. st. a
náhradou zastaví na zastávce Blansko, Bezručova.

15. 9. 2018
222, 235
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Neobsloužené zastávky:
Blansko, Metra 2 čerp. stanice – neobslouží spoj 206 v čase 15:31.

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od 20. 9. 2018 od 5:00 hodin nepřetržitě do 26. 9. do 22:30 hodin bude probíhat vložená výluka na linkách
R11 a S4. Po skončení této výluky bude pokračovat původní výluka.

Výluka na linkách S4
a R11

Od 20. do 26. 9. 2018 všechny vlaky linek R11 a S4 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu jako linky xS4 a xR11.Autobusy náhradní dopravy
budou jezdit dle výlukového jízdního řádu po třech odlišných linkách:

od 20. 9. do 26. 9. 2018
S4, R11

Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Rosice, Husova –
Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko, Nová –
Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici
Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).
POZOR:
Autobusy nahrazující osobní vlaky - A, B odjíždějí z Uhelné.
Autobusy nahrazující rychlíky - R - odjíždějí od viaduktu Křenová.
Další stanoviště náhradní autobusové dopravy naleznete na www.idsjmk.cz.
Od 17. 9. 2018 do 8. 12. 2018 bude probíhat výluka na lince 822 z důvodu stavebních prací.

Výluka na lince 822
Lechovice - Borotice

Všechny spoje linky 822 jezdící úsekem mezi zastávkami Lechovice, ObÚ – Borotice pojedou odklonem po
obousměrné objízdné trase.

od 17. 9. 2018

Zastávka Lechovice, ObÚ (autobus zastaví u označníku na hlavní silnici I/53) – silnice I/53 – zastávka
Lechovice, zámek (autobus zastaví u označníku pro linku 835 IDS JMK u Hotelu Weiss) – z této zastávky v místní
části „Lechovic, kopce“ budou dále pokračovat do obce Borotice po cyklostezce a místní komunikaci
do zastávky Borotice. Oba označníky zastávky Borotice budou přeloženy na místní komunikaci, po které
povede objízdná trasa pro autobusy linky 822 IDS JMK.

822

Přestup mezi linkami 822 a 108 ve směru od Božic na Brno a opačně ve směru od Brna na Božice bude
realizován v zastávkách Lechovice, zámek. Ostatní přestupní vazby mezi linkami 108 a 822 zůstávají
zachovány v zastávkách Lechovice, ObÚ na sil. I/53. Spoje, které standardně končí nebo začínají v zastávce
Lechovice, ObÚ, budou končit resp. začínat v zastávce Lechovice, zámek a nepojedou do zastávky
Lechovice, ObÚ.
Změna zastávek:
Lechovice, ObÚ (oba označníky na silnici II/414, silnice do/z Borotic) bez obsluhy, linka 822 bude zastavovat
na zastávkách Lechovice, ObÚ na hlavní silnici I/53.
Lechovice, zámek (označník u Hotelu Weiss, pro linku 835 IDS JMK) bude obsluhovat také linka 822 do obou
směrů, jak při cestě do Znojma, tak při cestě směr Hrušovany nad Jevišovkou.
Borotice (oba označníky) přeloženy na místní komunikaci v Boroticích, po které bude vedena objízdná trasa
pro busy linky 822.

Od pátku 14. 9. 2018 od 2:00 hodin do soboty 15. 9. 2018 do 23:59 hodin linky 542, 550, 551 pojedou
k zastávce „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ vždy odklonem po ulici Za Dvorem.

přesun zastávky Velké
Pavlovice, aut. nádr.

Změna zastávek:
Zastávka všech linek na oba směry přesunuta k výjezdu z parkoviště před hlavní silnicí.

od 14. 9. od 2:00 hodin
do 15. 9. 23:59 hodin
542, 550 a 551

Od pondělí 17. 9. do středy 31. 10. 2018 linky 105, 174, 540, 580 a 585 pojedou ve směru do Mikulova
odklonem po souběžné komunikaci vedle silnice I/52 (neplatí pro linky 174, 585). Všechny uvedené linky
jedou v Mikulově obousměrně odklonem ul. 28. října a K Vápence.

Omezení mezi
Mikulovem a Bavory
od 17. 9. do 31. 10. 2018

Změna zastávek:
Mikulov, Brněnská - přemístěna na ulici „K Vápence“.
Bavory, rozcestí - bude pro linku 540 – pouze pro spoje obsluhující zastávku „Bavory, rozcestí“ – přemístěna
k benzínové čerpací stanici.

105, 174, 540, 580 a 585
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně
Během víkendu 15. a 16. září 2018 bude z důvodu konání kulturní akce Slavnosti moře v areálu parku na
Kraví hoře posílena doprava na linkách na náměstí Míru.

Slavnosti moře
posílení dopravy

Provoz na linkách 68 a x4 bude posílen spoji nad rámec běžného jízdního řádu. Část spojů linky 68 na
Myslivnu bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Myslivna, v úseku Šumavská – Náměstí Míru bude
nutné využít navazující spoj.

15. - 16. 9. 2018
x4, 68

Z důvodu oprav bude od 20:00 hod. v pátek 14. září 2018 do ukončení prací (předpoklad do 23:00 hod. v
neděli 16. září 2018) vyloučen provoz v křižovatce ulic Vranovská a Jugoslávská.

výluka Vranovská X
Jugoslávská

Linka 3 pojede mezi zastávkami Vojenská nemocnice – Česká obousměrným odklonem ulicí Cejl. Vynechá
všechny zastávky v úseku Jugoslávská – Moravské náměstí.

14. - 16. 9. 2018

Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Úvoz – Trávníčkova (přeložená zastávka u křižovatky ulic Vranovská a
Cejl). Vynechá všechny zastávky v úseku Mostecká – Tomkovo náměstí.

3, 4, x4, N94

Linka N94 ve směru do centra vynechá zastávku Trávníčkova, náhradou obslouží zastávku Jugoslávská (u
Domu zdraví). Ve směru z centra objede uzavřený úsek po okolních komunikacích, nevynechá však žádnou
zastávku.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x4.
Linka x4 po trase a zastávkách Tomkovo náměstí (nástup: zastávka tramvaje ve směru do centra) – Náměstí
Republiky – Vozovna Husovice – Mostecká – Jugoslávská (zastávka u Domu zdraví) – Trávníčkova (dočasně
zřízená zastávka na ulici Jana Svobody) – Trávníčkova (běžná zastávka ve směru z centra, přeložená za
křižovatku) – Mostecká – Vozovna Husovice – Náměstí Republiky – Tomkovo náměstí.
Zastávka Trávníčkova (pro linku 4) bude pro výstup i nástup přeložena ke křižovatce ulic Vranovská a Cejl.
Pro přestup mezi autobusem náhradní dopravy a tramvají lze využít dočasně zřízenou zastávku Trávníčkova
na ulici Jana Svobody.
Zastávku Trávníčkova (do centra) nelze po dobu výluky obsloužit! Využijte blízkou zastávku Jugoslávská,
popř. tramvaj z přeložené zastávky.
Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude od 8:00 hod. v pondělí 17. září 2018 do ukončení prací
(předpoklad 21. září 2018) omezen provoz v ulici Selské.

Výluka Selská

Linky 57, 75 a N94 pojedou mezi zastávkami Karlova – Obřanská, u školy pouze ve směru z centra
jednosměrným odklonem a zastávky Maloměřický most a Proškovo náměstí obslouží v přeložených polohách
(viz dále). Ve směru do centra pojedou po pravidelných trasách bez omezení.

od 17. 9. do 21. 9. 2018
57, 75, N94

Zastávka Maloměřický most (z centra) bude přeložena přibližně 120 metrů vzad (před křižovatku s ulicí Vrbí).

Z důvodu konání kulturní akce Erbovní slavnosti bude od 8:00 hod. v sobotu 15. září 2018 do ukončení
akce (předpoklad ukončením provozu denních linek v sobotu 15. září 2018) zcela vyloučen provoz na
Slovanském náměstí.

Slovanské náměstí
Erbovní slavnosti

Linky 30, 44, 53 a 84 (okružní linky vždy pouze v jednom směru) pojedou mezi zastávkami Semilasso –
Skácelova (ve směru k Semilassu 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).

15. 9. 2018
30, 32, 44, 53, 67, 84

Linky 32 a 67 jedou i nadále po výlukových trasách zcela mimo Slovanské náměstí, podrobnosti.
Změny zastávek:
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!Zastávka Proškovo náměstí (z centra) bude přeložena přibližně 60 metrů vpřed (za
křižovatku s ulicí Slaměníkova).
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPOJENÍ AUTOBUSY

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Ve dnech 14. – 16. 9. 2018 proběhne ve Znojmě tradiční Znojemské historické
vinobraní. Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje na tuto kulturní
akci posílení většiny linek. Jedná se konkrétně o následující posílení spojů:

Přehled spojení

jízdenky

Pátek 14. 9. 2018

Ve všech spojích IDS JMK bude
platit Tarif IDS JMK.

Spojení z Brna do Znojma a zpět
Pro spojení do Znojma využijte linku 108, která odjíždí z Brna, ÚAN Zvonařky (nástupiště 8) od
11:25 do 18:25 každých 30 minut. Jedná se o expresní spoje linky 108, které jedou přímo z ÚAN
Zvonařka do Znojma bez zastavení v zastávkách po trase. Jízdní doba těchto expresních spojů
činí 52 minut.
Z nástupiště 7 na ÚAN Zvonařka ještě odjíždí prakticky ve stejných časech další spoje linky 108,
které ovšem jedou do Znojma o 20 minut déle a zastavují v zastávkách po trase. Využívejte
prosím přednostně expresní spoje linky 108.
Pro cestu zpět využijte opět linku 108, která odjíždí ze Znojma např. ve 21:12 a 23:12.

Spojení z okolních obcí

Pro
dopravu
z
Brna
a
vzdálenějších oblastí kraje do
Znojma doporučujeme využít
jednodenní jízdenku IDS JMK (za
190 Kč, pokud pojedete přes Brno
a nemáte pro Brno předplatní
jízdenku, nebo za 150 Kč, pokud
pojedete mimo Brno). Platí jak
pro cestu tam, tak pro cestu zpět.

Jednodenní jízdenka
mimobrněnská -150 Kč.

Pro spojení Znojma s okolními obcemi bude možné kromě pravidelných spojů většiny linek s
odjezdem po 22:30 ze Znojma využít také dalších posilových spojů s odjezdy ze Znojma po 23:40
do většiny směrů. Podrobnosti jsou uvedeny na straně 2.

Jednodenní jízdenka
celosíťová -190 Kč.

Sobota 15. 9. 2018
Spojení z Brna do Znojma a zpět
Pro spojení z Brna do Znojma využijte linku 108, která odjíždí z Brna, ÚAN Zvonařky (nástupiště 8)
v těchto časech: 7:55, 8:25, 9:25, 9:55, 10:25, 11:25, 11:55, 13:25, 13:55, příp. dále dle platného
jízdního řádu. Jedná se o expresní spoje linky 108, které jedou přímo z ÚAN Zvonařka do Znojma
bez zastavení v zastávkách po trase. Jízdní doba těchto expresních spojů činí 52 minut. Z
nástupiště 7 na ÚAN Zvonařka ještě odjíždí další spoje linky 108, které ovšem jedou do Znojma o 20
minut déle a zastavují v zastávkách po trase. Využívejte prosím přednostně expresní spoje linky 108.
Doporučujeme využít přímých vlaků, které odjíždí z Brna v časech 8:15 a 10:32 do Znojma.
Pro spojení ze Znojma do Brna využijte linku 108, která odjíždí ze Znojma (nást. 5) do Brna v těchto
časech: 16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 21:12 a 23:02. Jedná o expresní spoje linky 108 s jízdní dobou
Znojmo – Brno 52 minut. Ze Znojma odjíždí v dalších časech jiné spoje linky 108, které ovšem
jedou do Brna o 20 minut déle a zastavují v zastávkách po trase. Využívejte prosím přednostně
expresní spoje linky 108.
Rovněž doporučujeme využít přímých vlaků, které odjíždí ze Znojma v 17:56 a 23:15 do Brna.

Jednodenní jízdenka základní
v nepracovní dny platí
až pro 2 dospělé + 3 děti.

Jednorázové
jízdenky

Pro cestu lze využívat také
klasické jednorázové jízdenky IDS
JMK, které koupíte přímo u řidiče
v regionálních autobusech.
Kategorie
cestujícího

Spojení z okolních obcí
Pro spojení okolních obcí se Znojmem platí běžné jízdní řády s tím, že u nejvíce vytížených linek
budou řazeny posilové autobusy navíc (platí běžný jízdní řád s tím, že některé spoje zajistí více
autobusů současně). Pro spojení Znojma s okolními obcemi budou zavedeny mimořádné spoje,
které pojedou na většině linek po 23. hodině ze Znojma. Odjezdy na straně 2.

bez předplatní
jízdenky pro
zóny 100+101

s předplatní
jízdenkou pro
zóny 100+101

počet
zón

cena

počet
zón

cena

dospělý

10 zón

78 Kč

8 zón

63 Kč

cestující 65+*

10 zón

19 Kč

8 zón

15 Kč

student do 26*

10 zón

19 Kč

8 zón

15 Kč

* Ceny uvedené v tabulce platí při nevyužití
městských linek 1 - 99 po Brně. Slevu je třeba
doložit dle Tarifu IDS JMK.

Neděle 16. 9. 2018
Platí běžné jízdní řády s tím, že u linky 108 ve směru ze Znojma do Brna budou v případě potřeby
řazené další posilové autobusy v časech odjezdů dle běžného jízdního řádu.

i

Přehled spojení najdete na následující straně
nebo využijte vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SPOJENÍ AUTOBUSY

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

DOPRAVA NA ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ
Pátek
14. 9. 2018
Břeclav
15:20, 16:20, 17:33, 19:33
Znojmo
19:03, 21:03 ‐ jen do Hruš. n. Jev.
M. Budějovice 14:57, 16:04, 17:04, 18:04
Znojmo
21:02, 23:01
Šatov
16:23, 18:23
Znojmo
18:55, 19:50

Sobota
15. 9. 2018
9:33, 11:33, 13:20
19:03, 21:03, 23:15
8:04, 10:04, 12:04, 14:04
23:01
9:23, 12:23, 14:23
18:55

Brno ‐ Pohořelice ‐ Miroslav ‐ Lechovice ‐ Znojmo

Brno

od 11:25 do 18:25 po 30 min.

7:55, 8:25, 9:25, 9:55, 10:25,
11:25, 11:55, 13:25, 13:55

Znojmo – Lechovice – Miroslav – Pohořelice ‐ Brno

Znojmo

19:12, 20:12, 21:12, 23:12

16:52, 17:12, 17:52, 18:12,
18:52, 19:12, 19:52, 21:12,
23:02, 23:12.

Moravský Krumlov ‐ Hostěradice ‐ Znojmo

M. Krumlov

Znojmo ‐ Hostěradice ‐ Moravský Krumlov

Znojmo

17:00, 18:00, 19:00
18:56, 22:26 jen Hostěradice, 23:37

10:00, 12:00
16:56, 18:56, 23:02

443 Horní Kounice – Tavíkovice a dále jako linka 812 do Znojma
Miroslav ‐ Hostěradice – Oleksovice ‐ Znojmo
810
Znojmo ‐ Oleksovice ‐ Hostěradice ‐ Miroslav
Višňové – Horní Dunajovice – Žerotice – Únanov – Znojmo
811
Znojmo – Únanov – Žerotice – Horní Dunajovice – Višňové
Tavíkovice – Běhařovice – Plaveč – Znojmo
812
Znojmo – Plaveč – Běhařovice – Tavíkovice

Hor. Kounice
Miroslav
Znojmo
Višňové
Znojmo
Tavíkovice

16:18
17:18 – odj. z Oleksovic
22:37, 23:37 z Miroslavi po 445 do MKr.
15:03, 16:03, 17:13
18:58, 22:38, 23:58
16:45

16:18
12:15
17:37, 19:37, 23:07
12:00, 16:00
17:02, 23:07
12:45, 16:45

18:21, 22:41, 23:41 z Tavíkovic jako

16:21,23:01 z Tavíkovic jako 443

Hostim – Jevišovice – Plaveč ‐ Znojmo
Znojmo ‐ Plaveč ‐ Jevišovice ‐ Hostim
Slatina – Jevišovice ‐ Znojmo
814
Znojmo ‐ Jevišovice ‐ Slatina
Blanné – Pavlice – Žerůtky ‐ Znojmo
815
Znojmo ‐ Kravsko ‐ Žerůtky ‐ Pavlice – (Blanné/Blížkovice)

Hostim
Znojmo
Slatina
Znojmo
Blanné
Znojmo
Vratěnín
Vranov n.D.
Znojmo
Znojmo
Čížov
Znojmo
Šatov
Znojmo
Chvalovice

13:58, 15:58, 17:58
18:52, 23:58
16:00, 18:00
18:59, 22:38, 23:52
18:13
22:45, 23:45
15:28, 17:28
15:15, 16:15, 17:15, 18:15
21:02, 22:42 oba jen Vranov, 23:52
22:42, 23:52
16:12, 18:12
19:00, 22:40, 23:50
16:15, 17:15, 18:15
19:10, 22:40, 23:40
16:34, 17:34, 19:29

9:58, 11:58, 15:50
18:52
14:04, 18:04
16:59, 23:02
11:56, 15:56
18:53
11:28, 15:28
10:15, 12:15, 14:15, 16:15
19:02, 23:02
19:02, 23:02
10:12, 14:12
19:00, 23:00
10:15, 12:15, 14:15, 16:15
17:10, 19:10, 23:00
10:24, 12:14, 14:24

Znojmo

21:00, 22:40, 23:40, 1:40 pouze

19:00, 21:00, 23:00

Jaroslavice ‐ Znojmo
Znojmo ‐ Jaroslavice
Velký Karlov – Dyjákovice – Tasovice ‐ Znojmo
821
Znojmo ‐ Tasovice ‐ Dyjákovice ‐ Velký Karlov
Hrušovany nad Jev. – Božice – Lechovice –Práče ‐ Znojmo
822
Znojmo ‐ Práče ‐ Lechovice ‐ Božice ‐ Hrušovany nad Jev.

Jaroslavice
Znojmo
Velký Karlov
Znojmo
Hruš. nad Jev.
Znojmo

15:18, 16:16, 17:16
19:00, 22:40, 23:50
15:18, 16:00, 17:38
19:11, 22:41, 23:51
14:40, 15:40, 16:40
19:06, 22:32, 23:46

8:16, 12:16, 14:16, 16:16
17:00, 19:00, 23:00
8:00, 12:00, 14:00
17:11, 23:01
8:40, 12:40
16:06, 23:02

830 Bítov – Lesná a dále linkou 816 do Znojma

Bítov

Linka

Směr

Odjezd z

Břeclav ‐ Valtice ‐ Mikulov ‐ Hrušovany nad Jev. ‐ Znojmo
Znojmo – Hrušovany nad Jev. (– Mikulov – Valtice – Břeclav)
Moravské Budějovice ‐ Znojmo
S81
Znojmo – Moravské Budějovice
Šatov ‐ Znojmo
S82
Znojmo ‐ Šatov
S8
xS8

108

432

813

Vratěnín ‐ Lančov ‐ Vranov nad Dyjí ‐ Znojmo
816

Znojmo ‐ Vranov nad Dyjí ‐ Lančov ‐ Vratěnín
Znojmo – Lesná a dále jako linka 830 do Bítova
Čížov ‐ Horní Břečkov ‐ Bezkov ‐ Mašovice ‐ Znojmo
817
Znojmo ‐ Mašovice ‐ Bezkov ‐ Horní Břečkov ‐ Čížov
Šatov ‐ Znojmo
818
Znojmo ‐ Šatov
Chvalovice ‐ Znojmo
819
Znojmo ‐ Chvalovice
820

Znojmo

linkou 810 a 445 do Mor. Krumlova

443 do Horních Kounic

Chvalovice

do Horních Kounic

15:53, 17:53, 19:33 vše s přestupem v 9:42, 11:53 s přestupem v Lesné,
13:53, 17:42

Lesné

Inverzně označené spoje jsou nad rámec pravidelného jízdního řádu – platí Tarif IDS JMK.
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