integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

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

33/2018

posílení Dopravy
NA vinařské akce
Vážení milovníci kultury a vína,
v Jihomoravském kraji se konají tři významné kulturněvinařské akce. Posílena je veřejná doprava v celé oblasti.
Pochod slováckými vinohrady (sobota 6. 10. 2018)
Valtické vinobraní (5. a 6. 10. 2018)
Burčákové slavnosti v Hustopečích (sobota 6. 10. 2018)
Více o dopravě naleznete na straně 5 a 6 nebo také na
webu www.idsjmk.cz.
Přejeme Vám příjemné zážitky

Cestování velkých skupin
VLAKY A AUTOBUSY

Slevový
program ids jmk

Velká skupina 10 a více cestujících, školní výlety, ...

Půjčovna
koloběžek

Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné
přepravu skupiny o více než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů
předem na náš email info@kordis-jmk.cz.

Do slevového programu IDS JMK je
zapojena společnost SKOLOBĚŽKOU, která
půjčuje koloběžky v okolí Slavkova u Brna.

Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů.

Sleva je výši 10 % se poskytuje s předplatní
i jednorázovou jízdenku IDS JMK.

Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení dopravy
garantovat.
Do zprávy prosím uveďte:
Mobilní telefon na vedoucího skupiny
Počet osob
Cíl cesty
Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
Případné přestupy
Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
Případné přestupy

>10

cestujících

>10

Druhou možností je poslat vyhledaná spojení z vyhledávače spojení.
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od 9. 10. 2018 od 7:30 nepřetržitě do 23. 10. 2018 do 14:30 hodin budou vlaky na lince S31 v úseku Tišnov
- Rožná nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Pozor, zastávky náhradní autobusové dopravy jsou často
daleko od vlakových zastávek!
Vlaky 1636 a 1637 (SV Pernštejn) budou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.
U vlaků S31/1636 a S31/1637 (SV Pernštejn) je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem
(nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes
úsek dotčený výlukou zajištěna.

Výluka na lince S31
Tišnov - Rožná - (b/n/P)
9. 10. - 23. 10. 2018
S31

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“,
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, obecní úřad“,
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“,
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník, náměstí“,
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník, náměstí“,
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“,
Věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
Rožná – před staniční budovou,
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

Od 8. 10. 2018 od 7:40 hodin nepřetržitě do 13. 10. 2018 do 14:10 hodin bude zavedena náhradní autobusová
doprava na lince S81 v úseku Znojmo – Grešlové Mýto.

Výluka na lince S81
Znojmo - Grešlové
mýto

Autobusy náhradní dopravy pojedou jako linka A a B.
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, Šumná do/z železniční
stanice Gr. Mýto.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A do/z železniční
stanice Olbramkostel

8. - 13. 10. 2018
S81

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Grešlové Mýto, žel. st.“)
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel,
žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“ Znojmo nemocnice (linka A) – v
obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

Výluka na lince 303
pod hradem veveří
9. a 10. 10. (vždy 8-13:50)
303

V úterý 9. 10. 2018 a středu 10. 10. 2018 vždy od 8:00 hodin do 13:50 hodin pojede linka 303 mezi zastávkami
Brno, Přístaviště – Brno, U Matky Boží (resp. Hvozdec) obousměrným odklonem po trase Brno, Přístaviště –
Stará dálnice – Troubsko, Veselka – silnice II/602 – EXIT 182 Kývalka – dálnice D1 – EXIT 178 Ostrovačice –
silnice II/386 – Brno, U Matky Boží (resp. Hvozdec).
Na odklonové trase linka neobsluhuje žádné zastávky, při jízdě přes Mečkov navíc obslouží zastávku Veverská
Bítýška, Vápenice a zastávku Brno, Nové Dvory obslouží v přesunuté poloze u křižovatky silnic II/384 × II/386.
Navíc budou zavedeny speciální spoje linky 303 jedoucí pouze v úseku Brno, Zoologická zahrada – Brno,
Obora a zpět.
POZNÁMKA: Spoje linek 153/15 a 312/30 navazující ve Veverské Bítýšce na spoj 27 linky 303, vyčkají na příjezd
tohoto spoje do zpoždění.
Změna zastávek:
Brno, Lávka Pod Hradem (v obou směrech): bez obsluhy;
Brno, Hrad Veveří (v obou směrech): bez obsluhy;
Brno, Nové Dvory (v obou směrech): zastávka přesunuta ke křižovatce silnic II/384 × II/386; je obsluhována
pouze spoji, které jedou přes Mečkov;
Veverská Bítýška, Vápenice (v obou směrech): zastávka je obsluhována spoji, které jedou přes Mečkov,
naopak není obsluhována spoji, které jedou přes Hvozdec;
Brno, Rakovecká; Brno, Rakovec; Brno, Kozí horka; Brno, Rokle; Brno, Jelenice; Brno, Obora (vždy v obou
směrech): zastávky obsluhovány pouze kyvadlovou dopravou mezi Zoologickou zahradou a Oborou..
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aktuality a změny v dopravě
Regionální autobusové a vlakové linky
Od 10. 10. 2018 pojede regionální autobusová linka 710 mezi zastávkami Jiříkovice a Šlapanice, Kalvodova
obousměrně odklonem přes Ponětovice. Na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Výluka na lince 710
od 10. 10. 2018

Platí výlukový jízdní řád pro linku 710.

710

Od 8. 10. 2018 do 15. 11. 2018 všechny spoje linky105 pojedou mezi zastávkami Medlov, rozc. a Pohořelice,
Smolín, rozc. odklonem po obousměrné objízdné trase: zast Medlov, rozc. – silnice III/39523 – Medlov –
silnice III/39521 – Smolín – silnice III/39522 - zast. Pohořelice, Smolín, rozc. a dále po pravidelné trase linky
105 směr Pohořelice. Při cestě do Brna pojedou v opačném pořadí. Na objízdné trase nebudou obsluhovat
zastávky v Medlově ani ve Smolíně.

Přesun zastávky
mEDLOV, ROZC.
8. 10. - 15. 11. 2018
105

Přeložené zastávky:
Medlov, rozc. – přeloženo na silnici III/39523 silnice do/z Medlova

Od 8. 10. 2018 do 19. 10. 2018 bude omezen provoz linek 158, 444 a 811 v obci Višnové na Znojemsku.

VÝLUKA VE vIŠŇOVÉM

Linka 158: všechny spoje, které jedou od/do Medlic pojedou v obci Višňové odklonem po místních
komunikacích kolem ZŠ Višňové a obslouží přeložené zastávky Višňové, nám., které se nacházejí na objízdné
trase na silnici II/400 směr Hostěradice.

8. 10. - 19. 10. 2018
158, 444, 811

Linka 444: spoje 53, 54 a 4 budou zastávku Višňové, škola obsluhovat pomocí otáčení na kruhovém objezdu,
který se nachází v centru obce Višňové. Na silnici II/400 směr Hostěradice budou všechny spoje linky 444
obsluhovat přeložené zastávky Višňové, nám.
Linka 811: veškeré spoje budou obsluhovat přeložené zastávky Višňové, nám. na silnici II/400 směr
Hostěradice.
Změna zastávek:
zastávky Višňové, nám. – přeložení na silnici II/400 směr Hostěradice do svou zastávek.
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 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

Od pondělí 8. 10. do neděle 21. 10. 2018 autobusy linky 550 – pouze spoje obsluhující zastávku „Zaječí,
škola“ pojedou k této zastávce VŽDY POUZE JEDNOSMĚRNĚ.

Změna zastávky Zaječí,
škola

Oba směry zastávky „Zaječí, škola“ se po dobu uzavírky přemísťují do jednoho směru (označníku) na stálé
zastávce „Zaječí, škola“ – do označníku směr ulice Školní – Hlavní.

8. - 21. 10. 2018
550
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aktuality a změny v dopravě
Městské linky v Brně
Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek v sobotu 6. října 2018 do
ukončení prací (předpoklad v 16:30 hod. v neděli 7. října 2018) vyloučen provoz tramvají v křižovatce ulic
Lidická a Koliště a také bude probíhat oprava kolejí na ulici Štefánikově.

Výluka moravské
náměstí

Navíc bude od 6:05 hod. v sobotu 6. října 2018 do ukončení výluky (předpoklad v 16:30 hod. v neděli 7. října
2018) vyloučen provoz autobusů mezi Moravským náměstím a ulicí Lidickou.

6. - 7. 10. 2018
1, 6, N90, N91

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Ečerova – Malinovského náměstí (zastávky linky 2). Vynechá všechny
zastávky v úseku Moravské náměstí – Řečkovice, zastávku Malinovského náměstí obslouží v přeložené
poloze na zastávkách linky 2.
Linka 6 bude v provozu pouze v úseku Starý Lískovec, smyčka – Moravské náměstí (zastávka směr ulice
Milady Horákové) a dále pojede odklonem do smyčky Zěmědělská. Vynechá všechny zastávky v úseku
Antonínská – Královo Pole, nádraží, zastávku Moravské náměstí obslouží v přeložené poloze na zastávce
směr Milady Horákové.
Linky N90 a N91 jen v noci ze soboty na neděli objedou uzavřený úsek po okolních komunikacích. Zastávku
Moravské náměstí obslouží v obou směrech v přeložené poloze na zastávce směr ulice Milady Horákové
(společně s linkami N92 a N93), zastávku Antonínská obslouží v obou směrech v přeložené poloze na ulici
Lužánecké (u křižovatky s ulicí Lidická).
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x1 (po trase Hlavní nádraží – Řečkovice) a mimořádná
autobusová linka x6 (po trase Hlavní nádraží – Královo Pole, nádraží).
Linky x1 a x6 po společné trase a zastávkách Hlavní nádraží (nástup: 2. kolej) – Malinovského náměstí
(běžné zastávky linky 1) – Moravské náměstí (viz další popis) – Antonínská (viz další popis) – Pionýrská –
Hrnčířská – Šumavská – Kartouzská – Jungmannova – Husitská.
Linka x1 dále bude pokračovat po trase Semilasso (běžné zastávky linky 1) – Tylova (zastávky autobusu) –
Hudcova – Kořískova – Filkukova – Řečkovice (zastávky tramvaje).
Linka x6 dále bude pokračovat po trase Semilasso (běžné zastávky linky 6) – Královo Pole, nádraží (zastávky
tramvaje).
Změny zastávek
Zastávka Moravské náměstí (směr ulice Lidická) bude od 6:05 hod. v sobotu 6. října do ukončení výluky
v obou směrech přeložena na zastávku směr ulice Milady Horákové. Mimo tuto dobu autobusy obslouží
běžnou zastávku směr ulice Lidická.
Zastávka Antonínská bude až od 6:05 hod. v sobotu 6. října do ukončení výluky v obou směrech přeložena
na ulici Lužáneckou (ke křižovatce s ulicí Lidickou). Mimo tuto dobu autobusy obslouží zastávku tramvaje.
Zastávku tramvaje Tylova v obou směrech nelze po celou dobu výluky obsloužit! Autobus náhradní dopravy
obslouží zastávku autobusu.
Souběžné také probíhá omezení provozu v ulici Štefánikově, zastávka Pionýrská ve směru do centra a
zastávka Kartouzská v obou směrech jsou obsluhovány v přeložených polohách, podrobnosti viz samostatná
informace.
Provoz lodní dopravy je prodloužen do 31. října 2018. Lodě jsou v provozu každý den, z důvodu nízké vodní
hladiny však pouze v úseku Bystrc, přístav – Hrad Veveří. Na žádném z přístavišť nelze zajistit bezbariérový
přístup na lodě a přístaviště Mečkov, Skály a Veverská Bítýška nelze obsloužit!.

Prodloužení provozu
Lodní dopravy
do 31. 10. 2018
LoĎ
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Posilujeme
Spojení dopravu
vlaky a autobusy
na na
vinařské
akce
v kraji
vinařské
akce
6. 10. 2018
Vážení návštěvníci vinařských akcí,
tuto sobotu se v Jihomoravském kraji konají tři
významné kulturně-vinařské akce a v rámci nich
bude posílen provoz vlaků a autobusů v celé oblasti.
Nechte svoje auto doma a využijte možnost plně si
vychutnejte burčák a víno z našeho regionu.

Pochod slováckými vinohrady
Hodonín – Nový Poddvorov, sobota 6. 10. 2018

Na lince 913 pojedou v sobotu 6. 10. 2018 posily následovně:
Spoj 231 bude posílen mimořádným spojem 297 v trase Hodonín –
Nový Poddvorov.
Spoj 291 bude posílen dvěma mimořádnými spoji 295 a 299 v trase
Hodonín – Nový Poddvorov, přičemž spoj 299 pojede pouze podle
potřeby, pokud by nestačil posilový spoj 295.
Budou zavedeny dva mimořádné spoje 293 a 301 v trase Hodonín –
Nový Poddvorov v čase 8:52 z Hodonína.
Vlakové linky
Rychlíky R13 budou mimořádně zastavovat v Moravské Nové Vsi.

Valtické vinobraní

Valtice, pátek 5. 10. a sobota 6. 10. 2018
Pro cestu z Brna využijte vlakové linky S3 a R13 a v Podivíně přestupte
na posílenou linku 555. Linka 555 bude operativně posilována v úseku
Podivín, žel. st. – Valtice, aut. st. a zpět dle aktuální poptávky po
přepravě ze strany cestujících. Za tímto účelem bude na místě také
dispečer KORDISu.

Burčákové slavnosti v Hustopečích
Hustopeče, sobota 6. 10. 2018 (9:00 – 20:00)

Pro cestu z Brna využijte vlakové linky S3 a R13 a v Šakvicích přestupte
na posílené autobusové linky 543 a 541
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Linka 543 (příp. 541) bude operativně posilována v úseku Šakvice, žel.
st. – Hustopeče, aut. nádr. a zpět dle aktuální poptávky po přepravě
ze strany cestujících. Za tímto účelem bude na místě (dopoledne
Šakvice, žel. st.; odpoledne Hustopeče, aut. nádr.) dispečer KORDISu.

info@kordis-jmk.cz

Pochod slováckými vinohrady
Valtické vinobraní
Burčákové slavnosti v Hustopečích

Posíleny budou vlaky a autobusy na Hodonínku. Pro cestu z Brna
využijte rychlíkouvou linku R13.
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Posilujeme
Spojení dopravu
vlaky a autobusy
na na
vinařské
akce
v kraji
vinařské
akce
6. 10. 2018

Doporučené
spojení
vlaky a
autobusy
Brno

S3
R13
Šakvice

Valtice

555

Podivín

Hustopeče

541
543

Burčákové slavnosti

Nový
913
Poddvorov
Pochod
Slováckými
vinohrady

Hodonín

Moravská Nová Ves

S9
R13

Valtické vinobraní
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Spojení hledejte na www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

Nechte
auto
doma
a
vyjeďte
na
vinařské
akce
vlakem
busem
s
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