integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

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

32/2018

Sociální sítě
IDS JMK
Vážení cestující,
aktuální informace o dopravě na jižní Moravě uveřejňujeme
na Faceboku, Twitteru, YOUTUBE a Instagramu.
www.fb.com/idsjmk.cz
www.instagram.com/idsjmk.cz
www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal
@IDS_JMK (https://twitter.com/IDS_JMK)

Nabídka
brigády

Slevový
program ids jmk

Hledáme Vás na sčítaní cestujících ve vlacích IDS JMK

Půjčovna
jízdních kol

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá brigádníky na provádění průzkumu jízdních dokladů
v osobních a spěšných vlacích Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Průzkum proběhne ve dnech 3. 10. (ST), 10. 10. (ST), a 17. 10. (ST).

Do slevového programu IDS JMK je
zapojena společnost Cyklo klub Kučera
Znojmo, která půjčuje kola, dvojkola.

Odměna za práci je stanovena průměrně 90 Kč na hodinu hrubého.
Znalost jízdních dokladů IDS JMK a jednotlivých tratí je výhodou.
Minimální délka brigády je 10 hodin (v součtu za všech 6 dnů).
K provádění brigády je nutné absolvovat školení v délce cca 1,5 až 2 hodiny.
V případě zájmu více informací naleznete na https://pruzkumy.idsjmk.eu/ i s návodem, jak se
přihlásit na brigádu.

Sleva na půjčení kola ve výši 10/15 % se
poskytuje následovně:
10 % na jednodenní půjčovné pro jízdní
kolo na 1 den s platnou jízdenkou
15 % na půjčení více kol na jeden či více
dní nebo na půjčení jednoho kola na více
dní s platnou jízdenkou..

Pokud budete mít nějaký problém s přihlášením na webu, kontaktujte nás na emailu:
pruzkumy@idsjmk.eu.
Těšíme se na Vás
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Vážení cestující,

Výluka na lince S8
Břeclav - Mikulov

od 3. 10. 2018 od 0:00 do 14. 10. 2018 bude nutné z důvodu pomalé jízdy vlaků upravit provoz linky S8 v
úseku Mikulov – Valtice. Vlaky S8/4512, 4513, 4516, 4519, 4520 a 4525 budou v pracovní dny nahrazeny
autobusy v úseku Břeclav - Mikulov na Moravě. Autobusy jezdí podle výlukového jízního řádu.
Ostatní vlaky projíždějící úsekem Valtice – Mikulov na Moravě mohou z důvodu konsolidační pomalé jízdy
navýšit zpoždění až o 10 minut.

3. 10. - 14. 10. 2018
S8

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st“;
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ v obci, na autobusové
zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“

Výluka na linkách S41
a S42 Rakšice - Hruš. N/J

Od 3. 10. 2018 od 7:20 do 22. 10. 2018 do 15:40 hodin vlaky na lince S41 a S42 budou v úseku Rakšice –
Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
▪ Bohutice - v obci na křižovatce u restaurace „U Cóla“.
▪ Miroslav - u nádražní budovy
▪ Dolenice - na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
▪ Břežany - na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, pošta“
▪ Pravice - na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
▪ Hrušovany nad Jevišovkou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st

3. - 22. 10. 2018
S41, S42

Ve dnech 1. a 2. 10. 2018 vždy od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluky na lince S52
1. - 4. 10. 2018

▪ 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 dnech 3. a 4. 10. 2018 vždy od 7:30 do 14:25 hodin vlaky linky S52 budou v úseku Zaječí – Kobylí na
Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Velké Pavlovice - před staniční budovou
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
POZOR ve dnech 3. a 4. 10 2018.: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce
Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

V pátek 28. 9. 2018 od 4:00 do 15:10 hodin budou mít linky 109, 541 a 551 přemístěnu zastávku
Klobouky u Brna, nám. na ulici Brněnskou před budovu tělocvičny Městské střední odborné školy.

Přesun zastávky
Klobouky u Brna, nám.
28. 9. 2018
109, 541, 551
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od pondělí 1. 10. 2018 do 8. 11. 2018 nebude obsluhována zastávka Olešnice, u lávky.
Přejděte si prosím na náhradní zastávku Olešnice, náměstí.

Zastávka Olešnice,
u lávky bez obsluhy
od 1. 10. do 8. 11. 2018
více linek

Od 5. 10. do 15. 12. 2018 nebude z důvodu prací na opravě vodovodu ve Křtinách možné obsluhovat
zastávku Křtiny, kino, která se bude nacházet v úseku řízeném semafory. Linky 157 a 201.

Zastávka křtiny, Kino
bez obsluhy

Využijte prosím náhradní zastávkau Křtiny, ObÚ.

od 5. 10. do 15. 12. 2018
157, 201

Od 1. 10. 2018 do 2. 11. 2018 pojede linka 752 mezi zastávkami Važany, Na hraničkách a Vážany
obousměrným odklonem po místní komunikaci kolem hřiště, obchodu, obecního úřadu.

Vážany omezení
od 1. 10. do 2. 11. 2018

Zastávku Vážany obslouží linka 752 v přesunuté poloze - 50 metrů ke kapličce.

752

Od soboty 6. 10. 2018 od 12:00 hodin do neděle 7. 10. 2018 do 19:30 hodin nebude možné obsluhovat obec
Strhaře na Lomnicku.
Linka 333 v uvedené době vynechá závlek do obce Strhaře. V zastávce následující za vynechaným úsekem
vyčkají řidiči do času odjezdu dle jízdního řádu!

Výluka Strhaře
6. - 7. 10. 2018
333

Sleva
s jízdenkou
Partnerem Slevového programu
IDS JMK je také Aqualand
Moravia, který poskytuje slevu
na vstup vě výši 10 % .
Podmínky slevy: vstupné
zakoupené na pokladně
s platnou jednorázovou,
jednodenní nebo předplatní
jízdenkou.
Sleva se nevztahuje na
mimořádné a krátkodobé akce,
nelze ji kombinovat s jinými
slevami.
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aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně
Vážení návštěvníci veletrhu,

doprava na
mezinárodní
strojírenský veletrh

od 1. 10. do 5. 10. 2018 ve v areálu výstaviště koná tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh. Využijte
posílenou dopravu na tuto významnou akci. Spojení vyhledejte na www.idsjmk.cz.
Pro cestu z Hlavního nádraží využijte tramvajovou linku 1 nebo speciální posilové linky P1 a P2.

1. - 5. 10. 2018

Upozornění: Linka 2 v době 8:00 - 13:30 hodin běžně jedoucí v úseku Stará osada - Ústřední hřbitov-smyčka
bude mimo provoz. Využijte linku 5.

1, P1, P2 + další linky

Linka P1 - od 8 do 19 hodin (v pátek 5.10. do 17 hodin) bude v provozu posilová tramvajová linka s označením
P1 na trase (Malinovského nám. –) Hlavní nádraží – Pisárky a zpět.
Linka P2 - od 8 do 13:30 hodin bude v provozu mimořádná linka P2 na trase Stará osada – Hlavní nádraží –
Pisárky (jedná se o náhradu spojů linky 2, které v této době končí ve smyčce Ústřední hřbitov).
POZOR: vstupenky na všechny uvedené akce BVV neplatí jako jízdenky MHD.
Z důvodu oprav nebude od zahájení provozu denních linek v pátek 28. září do ukončení prací (předpoklad
ukončením provozu denních linek v neděli 30. září) možná jízda veškeré dopravy přes Šilingrovo náměstí.

Výluka na šilingrově
náměstí

Linky 5 a 6 pojedou mezi zastávkami Česká (obslouží zastávky u kostela sv. Tomáše) – Poříčí obousměrným
odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Hybešovou. Vynechají zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u
svaté Anny a Mendlovo náměstí. Spoje linky 5, které jsou běžně v provozu pouze na Mendlovo náměstí,
budou ukončeny v zastávce Nové sady - smyčka.

28. - 30. 9. 2018
Více linek

Linka 12 pojede mezi zastávkami Česká – Hlavní nádraží (obslouží zastávky na 1. a 2. koleji) obousměrným
odklonem přes náměstí Svobody. Vynechá zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
Linky N89, N92, N93, N95 a N99 pojedou pouze v noci 28./29. září a 29./30. září 2018 mezi zastávkami Česká
– Hlavní nádraží obousměrným odklonem. Vynechají zastávku Šilingrovo náměstí, náhradou obslouží v obou
směrech zastávku Zelný trh.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x6 mezi zastávkami Česká – Poříčí, která uzavřený
úsek objede ulicemi Úvoz a Údolní. Linka x6 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Joštově)
– Komenského náměstí – Obilní trh – Mendlovo náměstí (zastávky tramvaje směr ulice Pekařská) – Poříčí.
Z důvodu konání závodu historických automobilů bude od 8:30 hod. v sobotu 29. září 2018 do ukončení
akce (předpoklad v sobotu 29. září 2018 16:00 hod.) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Kociánka.

Výluka v ulici
kociánka

Linka 43 pojede mezi zastávkami Mojmírovo náměstí – Rozárka / Klarisky obousměrným odklonem. Vynechá
všechny zastávky v úseku Högrova – Na kovárně, na odklonové trase obslouží pouze zastávky Kociánka,
Panská lícha, Štěpánkova a ve směru do Králova Pole, nádraží i zastávku Rozárka.

29. 9. (8:30-16:00)
43

Zastávky Högrova, Firkušného, Moskalykova, Sadová, Hamerláky, Myslivecký stadion, Útěchovská,
Dohnalova a Na kovárně nelze obsloužit!
Z důvodu demontáže výhybky na Tomkově náměstí bude v neděli 30. září 2018 od zahájení provozu
denních linek do ukončení prací (předpoklad v neděli 30. září 2018 18:00 hod.) vyloučen provoz tramvají na
Tomkově náměstí. Po ukončení této výluky bude obnoven provoz tramvají až do smyčky Obřany, Babická.

Výluka tramvají na
tomkově náměstí

Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Úvoz – Mostecká. Vynechá zastávky Vozovna Husovice, Náměstí
Republiky a Tomkovo náměstí.

30. 9. 2018 (do 18:00)
4

Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x4 mezi zastávkami Mostecká – Obřany, Babická.
Linka x4 po trase a zastávkách Mostecká – Vozovna Husovice – Náměstí Republiky – Tomkovo náměstí
(do centra zastávka trolejbusu směr Vozovna Husovice, z centra zastávka tramvaje) – Cacovická (jen do
centra) – Maloměřický most – Proškovo náměstí – Obřanská - u školy – Čtvery hony – Obřanský most (v obou
směrech zastávky tramvaje) – Obřany, Babická (nástup: zastávka tramvaje).
Z důvodu pokračující rekonstrukce Slovanského náměstí bude od otevření komunikace na Slovanském
náměstí v neděli 30. září 2018 do ukončení prací (předpoklad červen 2019) veškerá doprava vedena po
polovině náměstí přilehlé k ulici Srbské, bude přeložena zastávka Slovanské náměstí směr Husitská a dojde
ke změně trasy linky 32.

Výluka Slovanské
náměstí od 30. 9. 2018
30. 9. 2018 (do 18:00)

Linky 30, 53 a 84 při jízdě směr Husitská obslouží zastávku Slovanské náměstí v přeložené poloze 200 metrů
vzad (na ulici Skácelově).

30, 32, 53, 67, 84

Linka 32 pojede z důvodu výluky v ulici Chodské při jízdě na Českou i nadále odklonem mimo Slovanské
náměstí. Při jízdě na Srbskou obslouží nově zastávku Slovanské náměstí v přeložené poloze na ulici Srbské (u
Slovanského náměstí). Podrobný popis trasy linky 32 naleznete v informaci k výluce v ulici Chodské.
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Linka 67 jede z důvodu výluky v ulici Chodské odklonem mimo Slovanské náměstí.
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Pozvánky na zajímavé akce

Sleva s jízdenkou IDS JMK

Sleva na vstup ve výši 15 % se poskytuje následovně:
slevu na vstupné při předložení platné předplatní nebo
jednorázové jízdenky.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé
akce, nelze ji kombinovat s jinými slevami.
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Spojení vyhledejte na www.idsjmk.cz.
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