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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

!

AVIZOVANÁ STÁVKA
ŘIDIČŮ REGIONÁLNÍCH AUTOBUSŮ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Vážení cestující,
jistě jste v médiích zaznamenali, že zítra ve čtvrtek 6. 4. má proběhnout stávka
některých řidičů regionálních autobusů. Přinášíme vám nejdůležitější informace a tipy.
Relativně bezproblémová situace v dopravě bude na Tišnovsku, Letovicku,
Znojemsku, Pohořelicku, Mikulovsku a Rosicku. Většina spojů (na některých
linkách všechny spoje) bude zajištěna. Velká omezení v dopravě budou na
Vyškovsku, Blanensku, Kyjovsku, Veselsku, Břeclavsku a Hodonínsku.
• Všem doporučujeme využívat v maximální vlaky, které jsou posíleny.
• Vyškovsko: z Vyškova do Brna doporučujeme použít vlaky, zejména pak zvláštní
vlak v 5:17 z Vyškova přes Luleč (5:23) a Rousínov (5:33). V hodně omezené míře
pojedou i spoje linky 107 (zvláštní jízdní řád). Pojedou všechny spoje linky 621.
Pojede městská doprava ve Vyškově.
• Blanensko – Jedovnicka: pojede jen minimum spojů, je však zajištěno aspoň
páteřní spojení na lince 231 v hodinovém intervalu, které zajistí spojení Jedovnicka
s Brnem přes Blansko vlakem.
• Kyjovsko – pojedou některé spoje, ale spojení s Brnem bude výhradně vlakem.
Pojede kyjovská městská doprava.
• Břeclavsko – nepojede prakticky žádná regionální autobusová doprava, doporučujeme
využít v maximální míře vlak. Z větší části pojede břeclavská městská doprava.
• Hodonínsko a Veselsko – pojedou spoje ČSAD Hodonín a hodonínská městská
doprava, spojení s Brnem pouze vlakem.
Kompletní informace najdete na www.idsjmk.cz/stavka. Všem se za komplikace
v dopravě omlouváme!

KDE ZÍSKAT INFORMACE

MĚSTSKÁ DOPRAVA V BRNĚ

stav k 5. 4. - 15:30

Spoje městské dopravy v Brně zajišťované Dopravním podnikem města Brna
budou zajištěny podle platných jízdních řádů. Dopravní podnik města Brna navíc
nahradí i všechny spoje regionálních dopravců, kteří jezdí na území města Brna na
linkách 1 - 99 a kteří se do stávky zapojí, s výjimkou následujících spojů: Linka 31 nepojedou posilové spoje v 6:18 a 7:40 hod. ze Šlapanic, Riegrovy na Hlavní nádraží
a spoj v 6:48 hod. z Hlavního nádraží pojede pouze do zastávky Šlapanice, Kalvodova.
Linka 47 - nebudou zajištěny posilové spoje v 7:31 a 8:26 hod. z Faměrova náměstí
na Úzkou a ve 13:30 a 13:40 hod. z Úzké na Faměrovo náměstí. Linka 48 - nepojedou
spoje vedené pouze v úseku Kobylnice, ObÚ – Prace, točna (spoje pokračující z linky
151 nebo na linku 151, tj. spoje s odjezdy v 7:08, 7:48 a 13:08 hod. z Kobylnice do
Prace a v 7:14 hod. z Prace do Kobylnice). Ostatní spoje na lince 48 pojedou.

REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Regionální autobusové dopravce lze rozdělit do dvou skupin podle toho, do
jaké míry se do stávky zapojí. Upozorňujeme, že na některé linky zajišťuje více
dopravců! Doporučujeme proto se podívat do jízdního řádu na našem webu na
adrese www.idsjmk.cz/stavka a podle čísla spoje, které je uvedeno nad sloupcem
s časem odjezdu, zjistit, který dopravce má daný spoj zajišťovat.

INFORMACE K TARIFU

Vzhledem k tomu, že důvodem k vynechání spojů v případě stávky je z hlediska
legislativy vyšší moc případně třetí strana, nepředpokládáme, že by cestujícím
byly poskytovány kompenzace za zabezpečení dopravy vlastními silami. Stejně tak
nebudou prodlužovány platnosti předplatních jízdenek.

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE A ŠKOLY

Ve všech námi provozovaných informačních systémech se budeme snažit
zobrazovat pouze spoje, u kterých budeme mít potvrzeno, že pojedou. To platí i
pro informace na informačních panelech na zastávkách - ELPech.

Pokud potřebujete potvrzení o nemožnosti se dopravit do školy či zaměstnání,
požádejte o něj na emailu: info@kordis-jmk.cz. Obdržíte jej elektronickou cestou.

Doporučujeme využívat mobilní aplikace IDS JMK POSEIDON nebo iRIS, na nichž je
možné zjistit odjezdy ze zastávek. Využít můžete i webovou stránku www.idsjmk.
cz/odjezdy, kde po zadání názvu zastávky a potvrzení uvidíte aktuální odjezdy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE
PRŮBĚŽNĚ NA ODKAZU

Pro vyhledání spojení využívejte webový vyhledávač na webu www.idsjmk.cz a v
aplikaci Poseidon. Budou obsahovat spoje, o nichž bude nahlášeno, že pojedou.
APLIKACI IDS JMK POSEIDON STAHUJTE:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.devsoft.poseidon

WWW.IDSJMK.CZ/STAVKA

https://itunes.apple.com/cz/app/ids-jmk-poseidon/id871192147?mt=8
Rovněž doporučujeme využívat vyhledavače spojení na webu Mapy.cz + a v mobilu
Pubtran. Stejně tak bude funkční i jihomoravská verze aplikace IDOS.CZ - pozor,
celostátní verze bude poskytovat nesprávná data. Děkujeme provozovatelům výše
uvedených aplikací za ochotu ke spolupráci.
V neposlední řadě doporučujeme poslouchat stanici Český Rozhlas
Brno 106,5 FM, která bude o dopravní situaci průběžně informovat.
Mimo frekvence 106,5 FM ji naladíte na Brněnsku na 93,1 FM, na
Hodonínsku na 93,6 FM a na Znojemsku na 97,3 FM.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Železniční doprava zajišťovaná vlaky včetně náhradní dopravy za vlaky bude ve
čtvrtek 6. dubna zajištěna dle platných jízdních řádů. Bude posílena kapacita více
než 50 vlaků do všech směrů.
Mimořádný vlak R12 Vyškov na Moravě 5:17 - Luleč 5:23 - Rousínov 5:33 - BrnoSlatina 5:50 - Brno hl.n. 6:00.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Šalinění - strategický závod veřejnou dopravou v Brně a okolí. Cílem tříhodinového závodu je zisk maximálního
počtu bodů za projeté linky, zastávky a speciální bonusové zastávky převážně na území města Brna (zóny 100 a
101) a v jeho blízkém okolí. Každý závodník si sám volí svoji trasu a sbírá body podle její výhodnosti.
10. ročník závodu se uskuteční v pátek 7. dubna 2017
Sraz účastníků, vysvětlování pravidel a rozdávání podkladů se bude konat na stanovišti č. 48 autobusového nádraží Brno Zvonařka od 15:00, registrace probíhá do 15:45, vozidlo Šalinění vyjíždí s účastníky na trasu v 16:00.
Několik ročníků byla vypravena na závod speciální doprava pro start na dopředu neznámém místě. Tímto výsadkem obvykle začíná tříhodinový závod, ve kterém závodí i více než 100 závodníků. Těšíme se na vaši účast při
jubulejním desátém ročníku.

http://salineni.spjf.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKA NEDVĚDICE - BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Ve dnech 10. až 12. 4. 2017 vždy od 6:50 do 12:55 hodin budou vlaky na lince
S31 v úseku Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem nahrazeny autobusy náhradní
dopravy. Platí běžný jízdní řád.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rožná - před staniční budovou
Věžná – v obci, na autobusové zastávce Věžná
Nedvědice - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK Nedvědice žel.st.)

AKTUALIZACE VÝLUKY VE ZNOJMĚ

Od 10. 4. 2017 linky 811 a 812 už nebudou zajíždět k zastávce Znojmo, Městský
lesík. Ostatní výlukové JŘ 158, 443, 444, 801 a 813 zůstávají neměnné. Jízdní řády
jsou na webu www.idsjmk.cz

BRNO: DALŠÍ ETAPA VÝLUKY DORNYCH

Z důvodu demolice budovy bývalé Vlněny bude od ranních výjezdů v sobotu 8.
dubna 2017 do ukončení prací v neděli 9. dubna 2017 (předpoklad do 16:30 hod.)
vyloučena tramvajová doprava v úseku Hlavní nádraží – Komárov a autobusová
doprava v části ulice Dornych.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park - Hlavní nádraží a dále
pojede odklonem do smyčky Geislerova. Vynechá tak všechny zastávky v úseku
Hlavní nádraží - Komárov.
Náhradní doprava za linku 12 bude zajištěna prodloužením trasy linek 40, 48 a 63
z Úzké na Hlavní nádraží. Při jízdě do centra obslouží autobusy zastávku Úzká na
tramvajovém ostrůvku, při jízdě z centra standardní zastávky u obchodního domu
Tesco. Navíc autobusy obslouží tramvajovou zastávku Konopná (na silnici).

BRNO: OHŇOSTROJ NA KRAVÍ HOŘE

V pátek 7. dubna 2017 bude přibližně od 20 hodin zahájení ohňostroje a následně
také po ukončení ohňostroje operativně posilována doprava na Kraví horu, kde se
ohňostroj koná.
Posílení se týká linky 4 v úseku Hlavní nádraží - Náměstí Míru a linky 80 v úseku
Klusáčkova - Náměstí Míru.

BRNO: VÝLUKA TROLEJBUSŮ 31 A 33 U HLN

Z důvodu prací v křižovatce nebude od ranních výjezdů 8. dubna do ukončení
prací v neděli 9. dubna 2017 (předpoklad do 16:00 hod.) možná jízda trolejbusů
křižovatkou ulic Dornych a Křenová.
Linky 31 a 33 pojedou ve směru do centra od zastávky Spáčilova po odklonové
trase ulicemi Mlýnskou a Rumiště. V uvedeném směru tak vynechají zastávky
Životského, Masná a Vlhká a náhradou zastaví na zastávkách Tržní a Čechyňská.
Zastávka Hlavní nádraží bude přeložena ke křižovatce ulic Křenová a Rumiště,
odtud pojedou trolejbusy ve směru z centra po svých pravidelných trasách.
Náhradní doprava bude zajištěna pravidelnými tramvajovými linkami 8, 9 a 10,
během souběžně probíhající výluky ulice Dornych lze využít i odkloněnou linku
12 (ze všech linek je na trolejbusy možný přestup v zastávce Vlhká). Pro cestu na
hlavní nádraží lze případně využít i pěší docházku.
Změny zastávek:
• Životského, Masná, Vlhká
- ve směru do centra bez obsluhy linkami 31 a 33
• Hlavní nádraží (ve smyčce trolejbusů)
- bez obsluhy linkami 31 a 33, přeložena ke křižovatce ulic Křenová a Rumiště

Linky 40, 48, 63 (pouze ve směru do centra) a linky 67, N95 (v obou směrech)
pojedou odklonem ulicí Plotní s obsluhou zastávek Konopná, Železniční a
přeložené zastávky Zvonařka.

AKTUÁLNÍ

Linky 49, 701, 702 (pouze ve směru na Úzkou), 60, E76, N94 (v obou směrech) a
77 (pouze ve směru z Úzké) obslouží zastávku Zvonařka v přeložené poloze na ulici
Plotní (na úrovni budovy DORN). Linka 67 (pouze ve směru na hlavní nádraží) navíc
obslouží zastávku Úzká v přeložené poloze na tramvajovém ostrůvku.
Linka 109 - ve směru do centra bude ulicí Plotní odkloněna také regionální linka 109,
která náhradou za vynechanou zastávku Svatopetrská obslouží zastávku Železniční.

INFORMACE

Změny zastávek:
Komárov, Konopná pro linku 12 - namísto tramvají obslouží autobusové zastávky na
silnici linky 40, 48, 63, 67

Zvonařka v ulici Dornych v obou směrech a ve smyčce autobusů - přeložena na ulici
Plotní na úroveň budovy DORN
Úzká pro linku 12 směr Komárov, pro linku 67 směr Hlavní nádraží - bez obsluhy (pro
směr Komárov zastavují autobusy u OD Tesco, směr Hlavní nádraží na tramvajovém
ostrůvku)

PONDĚLNÍ VÝLUKA NA LINCE S8

Dne 8. 4. 2017 bude vyloučena vlaková doprava v úseku Břeclav – Mikulov na
Moravě, vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Linka A – jede ze stanice Břeclav do Mikulova na Moravě po objízdné trase a zpět,
neobslouží Valtice;
Linka B – jede ze stanice Břeclav do Valtic a zpět, aut. st., určena pro obsluhu Valtic;
Po skončení zůstává v platnosti dlouhodobá výluka.
Zastávky náhradní dopravy:
Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“
(stanoviště 12);
Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st.“;
Valtice – není obsluhována;
Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“,
autobusová zastávka IDS JMK „Sedlec, sídliště“ není obsluhována;
Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
POZOR: Po dobu výluky dochází k rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.
st. (linek S8 a 555).
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O POLOZE VOZIDEL
V MOBILNÍ APLIKACI
IDS JMK POSEIDON
STAHUJTE
ZDARMA NA:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.devsoft.poseidon

https://itunes.apple.com/cz/app/ids-jmk-poseidon/id871192147?mt=8





Svatopetrská, Kovářská v obou směrech - bez obsluhy, náhradou je zastávka
Železniční (ve směru na Úzkou zřízena u křižovatky s ulicí Spěšnou)
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