INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKY
... INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ ...
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ZMĚNA ČASU
ZE SOBOTY NA NEDĚLI
V noci ze soboty 27. října na neděli 28. října 2018
platnost středoevropského letního času. V čase 3:00
se hodinky posunou o hodinu zpět na 2:00 hodiny.
V Brně na linkách N89 až N99 se uskuteční o jedno
spojení navíc. Většina regionálních linek pojede ještě
letního času. Pozor na výjimky.

01

končí
hodin
noční
podle

Více na www.idsjmk.cz a v infomailu na straně 6.

36/2018
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INFORMACE O SLEVÁCH PRO STUDENTY,
MLÁDEŽ A SENIORY NAD 65 LET

SLEVOVÝ
PROGRAM IDS JMK

Řekněte si u řidiče v regionálním autobusu
o tu správnou Zlevněnou jízdenku

Národní divadlo
Brno

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student
či senior? Určitě při cestách mimo Brno využíváte slevy.

Do slevového programu IDS
zapojeno Národní divadlo Brno

Hlašte prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou A nebo
Zlevněnou B.

Sleva na vstupné ve výši 15/20 % se
poskytuje následovně:

je

A

Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji
včetně Brna stačí Zlevněná A.

15 % z plné ceny při předložení
jednorázové nebo předplatní jízdenky s
platností kratší než 1 měsíc.

Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let
potřebují při cestách bez brněnské městské dopravy
Zlevněnou A,

20 % z plné ceny při předložení předplatní
jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní nebo
roční.

B

pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou
dopravu, potřebují Zlevněnou B.

Více na www.idsjmk.cz
www.idsjmk.cz
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Pokud jsi nejste jisti, napiště nám na info@kordis-jmk.cz nebo
navštivte informační a prodejní centra IDS JMK.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ LINKY

Dlouhodobá výluka mezi na linkách S3 a R9 mezi Brnem, Tišnovem a Žďárem nad Sázavou, která měla být
ukončena 31. 10. 2018, bude prodloužena až do 12. 11. 2018.

PRODLOUŽENÍ
DLOUHODOBÉ VÝLUKY
BRNO - TIŠNOV (- ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Omlouváme se za komplikace

AŽ DO 12. 11. 2018
S3, R9, 163

JEDNODENNÍ VÝLUKA NA
LINCE S8

Dne 7. 11. 2018 v době od 7:30 do 14:30 hodin proběhne výluka traťové koleje v úseku Břeclav - Valtice na
lince S8. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky Os 4506 a Os 4551 budou z provozních důvodů nahrazeny v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě.
Zastávky náhradní autobusové dopravy:
Břeclav - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště č. 12);
Boří les - na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, Poštorná, kostel“;
Valtice město - na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st.“
Valtice - u nádražní budovy;
Sedlec u Mikulova - na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a na zastávce autobusů IDS JMK „Sedlec,
pošta“;
Mikulov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“;

7. 11. 2018
S8

VÝLUKA NA LINKÁCH R8,
R12 A S71
5. - 9. 11. 2018
R8, R12, S71

Od 5. 11. 2018 do 9. 11. 2018 do 22:30 hod bude probíhat výluka na linkách R8, R12 a S71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Hulín - Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n.
nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hulín – před staniční budovou
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na
Hané, Chvalkovice na Hané“
• Ivanovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, aut. st.“
• Hoštice - Heroltice – u železniční zastávky
• Vyškov na Moravě – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)
• Luleč – před staniční budovou
• Rousínov – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Rousínov, žel. st.“)
• Křenovice horní nádraží – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Křenovice, hor. žel. st.“);
• Zbýšov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Zbýšov“;
• Hostěrádky-Rešov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Hostěrádky-Rešov“;
• Újezd u Brna – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Újezd u Brna, Revoluční“;
• Sokolnice–Telnice – před staniční budovou (zast. autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel.st.“);
• Brno–Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“)
• Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová,

Od 31. 10. 2018 od 8:00 do 29.11. 2018 do 15:15 hodin bude upraven jízdní řád pro vlaky linky R13/ 808, 806,
804 a 802 z důvodu stavebních prací na trati.

VÝLUKA NA LINCE R13 ZMĚNY ODJEZDŮ

Vlaky R13/ 808, 806, 804 a 802 budou ze stanice Hodonín odjíždět o 5 minut dříve oproti běžnému jízdnímu
řádu.

31. 10. - 29. 11. 2018

www

Všechny vlaky ve směru od Břeclavi budou po dobu výluky přijíždět do stanice Hodonín přibližně o 5 – 8 minut
opožděny.

www.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ LINKY

Od pondělí 29. 10. 2018 budou linky 151, 154, 505, 514, 520, 521, 522, 523 využívat opraveného terminálu
„Židlochovice, aut. st.“ dle plánku ke stažení zde.

OTEVŘENÍ AUT. NÁDRAŽÍ
V ŽIDLOCHOVICÍCH
OD 29. 10. 2018
151, 154, 505, 514, 520,
521, 522, 523

Od pondělí 29. 10. 2018 budou linky 159, 542, 556 zastavovat na nových stálých zastávkách „Velké Bílovice,
kovárna“, které se nacházejí v blízkosti těch původních.

ZPROVOZNĚNÍ ZASTÁVKY
VELKÉ BÍLOVICE,
KOVÁRNA
OD 29. 10. 2018
159, 542, 556

Výluka Nyklovice na lince 301 končí 30. 10. 2018. Od 31. 10. 2018 jezdí linka 301 podle původního jízdního řádu.

UKONČENÍ VÝLUKY
NYKLOVICE
OD 31. 10. 2018
301

PROVOZ BĚHEM STÁTNÍHO
SVÁTKU A PRÁZDNIN
28. 10. - 30. 10. 2018

V neděli 28. října 2018 (státní svátek) spoje na městských linkách v Brně 1 – 84 pojedou podle jízdních řádů
platných pro NEDĚLE.
V provozu nebudou bezplatné linky Avion a OLY (Olympia bus) a linka 78 bude vynechávat závlek k zastávkám
Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
V pondělí 29. října 2018 a v úterý 30. října 2018 (podzimní prázdniny) pojedou linky 1 – 84 podle jízdních řádů
pro běžné PRACOVNÍ DNY. Nebudou v provozu zvláštní školní spoje a linky š85 – š88.
Na regionálních vlakových a autobusových linkách nejedou spoje označené inverzní vysvětlivkou.
Doporučujeme si spojení oveřit ve vyhledávačí spojení na www.idsjmk.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
MĚSTSKÉ LINKY IDS JMK V BRNĚ

Z důvodu opravy kolejí na více místech bude od 19:00 hod. v pátek 26. října 2018 do ukončení prací
(předpoklad v 17:00 hod. v neděli 28. října 2018) omezen provoz v ulici Veveří.

VÝLUKA V ULICI VEVEŘÍ

Linka 3 pojede mezi zastávkami Česká (směr Bystrc zastávka na ulici Joštově) – Vozovna Komín obousměrným
odklonem přes Pisárky. Vynechá všechny zastávky v úseku Grohova – Rosického náměstí. V denní době také
pojede mezi zastávkami Francouzská – Česká o 4 minuty dříve proti běžnému jízdnímu řádu.

26. - 28. 10. 2018
3, 12, 68, N92

Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Juliánov – Česká. Vynechá všechny zastávky v úseku Grohova –
Technologický park.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x3 (mezi zastávkami Česká – Vozovna Komín) a linka
x12 (mezi zastávkami Česká – Technologický park).
Linka x3 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Česká) – Grohova – Konečného náměstí –
Rybkova (jen z centra) / Nerudova (jen do centra, přeložená zastávka) – Klusáčkova (jen do centra) – Tábor
(do centra zastávka tramvaje, z centra přeložená zastávka na ulici Tábor) – Králova (jen z centra) – Burianovo
náměstí – Mozolky – Rosického náměstí (zastávky autobusu) – Hlavní – Vozovna Komín (zastávky na mostě).
Linka x12 po trase a zastávkách Česká (nástup: zastávka na ulici Česká) – Grohova – Konečného náměstí –
Nerudova (do centra v přeložené poloze) – Klusáčkova – Tererova – Dobrovského – Skácelova – Červinkova
– Technické muzeum – Technologický park (zastávky autobusu).
Linka 68 obslouží zastávku Tábor v obou směrech v přeložených polohách na ulici Tábor (u křižovatky s ulicí
Minská). Pozor, ve směru na Náměstí Míru obslouží zastávku v přeložené poloze již od 9:00 hod. v pátek 26. října
2018!
Linka N92 při jízdě do centra vynechá zastávku Rybkova, náhradou obslouží zastávky Klusáčkova a Nerudova
(v přeložené poloze, viz dále). Při jízdě z centra pojede po pravidelné trase, pouze zastávku Tábor obslouží v
přeložené poloze na ulici Tábor (u křižovatky s ulicí Minská).
Linky N93 a N99 obslouží při jízdě do centra zastávku Nerudova v přeložené poloze (viz dále). Při jízdě z centra
pojedou po pravidelných trasách.
Zastávku Rybkova (do centra) nelze obsloužit! Od 8:00 hod. v pátek 26. října 2018 tuto zastávku obslouží pouze tramvaje, případné autobusy
náhradní dopravy obslouží zastávku Nerudova.
Zastávka Tábor (pouze pro linku 68 směr Šumavská) bude přeložena na ulici Tábor (ke křižovatce s ulicí Minská)! Zastávka tramvaje z centra (pouze
pro linky 68, N92 a x3) bude pro autobusy již od 9:00 hod. v pátek 26. října 2018 přeložena na ulici Tábor (ke křižovatce s ulicí Minská).
Zastávka Nerudova (do centra) bude pro autobusy náhradní dopravy za tramvaje a noční linky již od 8:00 hod. v pátek 26. října 2018 přeložena na
ulici Kounicovu (ke křižovatce s ulicí Nerudova). Zastávku v běžné poloze obslouží pouze tramvaje a linka 81.
Zastávky tramvaje Rosického náměstí a Technologický park nelze obsloužit! Autobusy náhradní dopravy obslouží přilehlé zastávky autobusu.
Kartouzská v obou směrech jsou obsluhovány v přeložených polohách.

Vzhledem k očekávané zvýšené poptávce po přepravě v souvislosti s uctěním památky zesnulých bude od
středy 31. října 2018 do pátku 2. listopadu 2018 posílena doprava k areálu Ústředního hřbitova.

POSÍLENÍ DOPRAVY
K ÚSTŘEDNÍMU HŘBITOVU

Od středy 31. října do pátku 2. listopadu bude linka 5 i v době od 8:30 do 18:00 v provozu v celé trase Štefánikova
čtvrť - Ústřední hřbitov, smyčka (ruší se zkrácení vybraných spojů pouze na Mendlovo náměstí). Na lince nelze v
tyto dny dodržet garantované nízkopodlažní spoje v časových polohách dle běžného jízdního řádu.

31. 10. - 2. 11. 2018
5

Středa 31. října 2018 bude posledním dnem obsluhy zastávky Hrad Špilberk. Současně dojde k ukončení
provozu linky 80.

UKONČENÍ OBSLUHY
ZASTÁVKY HRAD ŠPILBERK
DO 31. 10. 2018
80

UKONČENÍ PŘEPRAVY KOL
NA LINCE 57 A UKONČENÍ
LODNÍ DOPRAVY

Neděle 28. října 2018 bude posledním dnem provozu spojů s rozšířenou přepravou jízdních kol na lince 57.
Středa 31. října 2018 bude posledním dnem provozu lodní dopravy na přehradě v tomto roce.

57, LOĎ
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNA
ČASU

00

01

02

V noci ze soboty 27. října na
neděli 28. října 2018 končí platnost
středoevropského letního času.

4
03

V čase 3:00 hodin se hodinky posunou o hodinu zpět na 2:00 hodiny.
Městské noční linky v Brně
N89 N90 N91 N92 N93 N94 N95 N96
N97 N98 N99

Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno spojení
nočních autobusových linek navíc. U některých
vybraných spojů nočních linek v Brně bude v uzlu Hlavní
nádraží stanoven mimořádný přestup mezi dvěma
autobusy téže linky v daném směru.

Regionální linky a linky N91, N94 a N95

N95
spoj s odjezdem 2:21 hodin z Újezdu u Brna přes
Sokolnice do Brna;

302
spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hodin z Kuřimi, žel. st.
do Brna;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hodin z Brna, U Luhu
do Kuřimi;

403

V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z
výchozích zastávek před 2:00 hod. jedou v celé trase
dle pravidelného jízdního řádu – dle letního času.

spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hodin z Ostopovic,
smyčky do Brna;

Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích
zastávek dle jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hodin
pojedou ještě dle letního času, nikoliv dle času zimního
– tj. pouze jedenkrát před posunem času:

spoj č. 269 s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. do
Zastávky;

POZOR na lince N91 jede spoj s odjezdem 2:00 hod. z
Brna, hl. nádraží do Kuřimi, Podlesí, rozc. po změně času!!

N91
spoj s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do
Lelekovic;
PO ZMĚNĚ ČASU:
spoj s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do
Kuřimi, Podlesí, rozc.

N94
spoj s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do
Bílovic nad Svitavou;

www
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501
spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hodin z Brna,
Ořechovské do Nebovid;

505
spoj č. 401 s odjezdem ve 2:22 hodin ze Židlochovic,
aut.st. do Brna.
PO ZMĚNĚ ČASU:
spoj č. 402 s odjezdem ve 3:00 hodin z Brna, hl. do
Židlochovic;

521
spoj č. 300 s odjezdem ve 2:02 hodin z Hustopečí do
Židlochovic, aut.st. do Brna.
www.fb.com/idsjmk.cz
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9. – 10. 11. 2018 / 9:30 - 17:00 hodin

BRNO

180 LET
TRATI

RAJHRAD

POZVÁNKA DO RAJHRADU
Víte, kdy poprvé přijela do Brna parní lokomotiva? Bylo to přesně před
180 lety 11. listopadu 1838 a vlak přijel od Rajhradu.
Byla to první jízda na území Moravy, Čech a Slovenska! Na oslavu této
události se tento týden o víkendu v Rajhradě koná Výstava kolejových
modelů, železniční techniky a fotofograﬁí v prostorách Sokolovny. Navštivte
stánek IDS JMK na výstavě!
K vidění budou:
modelová kolejiště
modely kolejových vozidel (mašinky, vagonky,...)
provozní vybavení železnice
dobové i současné fotograﬁe
pamětní razítka a upomínkové předměty k tomuto výročí
Více na www.idsjmk.cz.

1. 11. - 10. 11. 2018

BRNO

180 LET
TRATI

RAJHRAD

PROGRAM VŠECH AKCÍ
1. 11. 2018 - Promítání ﬁlmu Ostře sledované vlaky - sál Restaurace Na
Kině – začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné
7. 11. 2018 - Promítání ﬁlmu Přednosta stanice s Vlastou Burianem - sál
Restaurace Na Kině – začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné
8. 11. 2018 - Přednáška o založení a historii trati císaře Františka Josefa I.
V Rajhradě, kterým rozestavěná trať procházela byla dne 11. 11. 1838
(před 180ti lety) uvedena do provozu parní lokomotiva symbolického
jména Moravia, vůbec první parní lokomotiva na našem území. - sál
Restaurace Na Kině – začátek v 18. hodin, vstupné dobrovolné
9. – 10. 11. 2018 - Výstava kolejových modelů, železniční techniky a
fotofograﬁí v prostorách Sokolovny v Rajhradě. Navštivte stánek IDS
JMK.
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