INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NTEGROVANÉ NOVINKY

09/2017

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

STÁVKA ŘIDIČŮ
REGIONÁLNÍCH
AUTOBUSŮ

Vážení cestující,
informace o plánované stávce budeme uveřejňovat na našem
webu www.idsjmk.cz a facebooku během příštího týdne.
Aktuálně sledujte náš web a běžná media.
Děkujeme za pochopení.



AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ

DLOUHODOBÁ VÝLUKA NA LINCE S8 - MIKULOV - BŘECLAV

Nepřetržitě od 1. dubna do 30. června 2017 hodin budou vlaky v úseku Břeclav Mikulov nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Cykloturistický vlak Expres Pálava-Podyjí pojede od 14. 4. 2017po trase Brno Hrušovany nad Jevišovkou - Mikulov.
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 – u nádražní budovy
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.“
POZOR: Po dobu výluky dochází k rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.
st. (linek S8 a 555).

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ LINE S2, S21 A S6

Od pondělí 3.4. 2017 dochází k mimořádným změnám jízdních řádů na linkách S2,
S21 a S6. Jízdní řády budou uveřejněny na našem webu během pátku.

VÝLUKA NA LINCE S3 BRNO - VRANOVICE

V neděli od 8:50 do 16:15 hodin bude výluka na lince S3 mezi Brnem a Vranovicemi.
Vlaky linky S3 z Brna:
Vlaky 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.
Vlaky linky S3 do Brna:
Vlaky 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 končit v žst. Hrušovany u Brna a budou v
úseku Hrušovany u Brna – Brno hl. n. nahrazeny.
Náhradní autobusová doprava jede 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.

PŘEPRAVA
ZAVAZADEL

!

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, R9/976 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.

VÝLUKA NA LINKÁCH 163, 350 A 411
Od soboty 1. 4. do pátku 30. 6. 2017 bude probíhat výluka na linkách 163, 350 a
411 z důvodu stavebních prací mezi zastávkou Velká Bíteš, samota a křižovatkou se
silnicí III/3792 (odbočka na Vlkov). Mění také přípojové řádky u linek 312, 333 a 401.
Linka 163 - Linka bude v úseku Velká Bíteš, škola – Křoví, rozc.0.5 vedena
obousměrným odklonem přes zastávky Velká Bíteš, sídliště; Velká Bíteš, BDS;
Velká Bíteš, 1.BS a dále přes obec Vlkov. Na odklonové trase linka nezastavuje na
nácestných zastávkách mimo IDS JMK (Vlkov; Vlkov, žel.st. a Březské, rozc.1.0).
Jízdou po odklonové trase linka vynechá zastávky Velká Bíteš, samota a Křoví, pila.
Vlivem jízdy odklonem je linka vedena v odlišných časových polohách.
Spoje začínající / končící v zastávce Velká Bíteš, 1.BS budou během výluky výchozí /
končící v zastávce Velká Bíteš, nám., shodně s ostatními spoji. Zastávky v úseku Velká
Bíteš, 1. BS – Velká Bíteš, nám. tyto spoje obslouží jízdou po odklonové trase, pouze
v obráceném pořadí.
Spoje 16, 18, 36 a 82 pojedou po dobu výluky navíc závlekem přes Lubné. Spoje 15,
17 a 81 vynechají po dobu výluky závlek do Lubného. Řidiči na těchto spojích budou
informovat cestující o změně závleků do Lubného.
Linka 350 - spoj 14 linky 350 bude veden v celé trase o 5 minut později z důvodu
zachování návaznosti na posunutý spoj 9 neintegrované linky 840503 v zastávce
Vidonín, rozc.1.0. Ostatní spoje linky 350 jedou beze změny.
Linka 411 - spoje 50 a 69 linky 411 budou vedeny v úseku Velká Bíteš, nám. –
Svatoslav, ObÚ odklonem přes Přibyslavice (bez závleku do Radoškova), čímž
vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc.0.5
a Velká Bíteš, Pánov, rozc.
Spoj 50 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 69 obslouží tuto
zastávku pouze jednou (jen ve směru Přibyslavice). Na odklonové trase tyto spoje
zastaví na všech nácestných zastávkách. Ostatní spoje linky 411 jedou beze změny.

SOBOTNÍ PŘESUN ZASTÁVKY VELKÁ BÍTEŠ, NÁMĚSTÍ
V sobotu 1. 4. 2017 budou mít linky 163, 401 a 411 zastávku Velká Bíteš, náměstí
přesunutou z Masarykova náměstí do ulice Za Potokem

OBSLUHA ZASTÁVKY ŠPILBERK
Od soboty 1. dubna 2017 bude zahájena sezónní obsluha hradu Špilberk
pravidelnou autobusovou linkou 80.

Bezplatně se přepravují ruční zavazadla do maximálních rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm nebo tvaru
desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje
150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo.
Za zlevněnou jednorázovou jízdenku se v IDS JMK přepravují spoluzavazadla - předměty větší než ruční
zavazadlo, jejichž rozměry nepřesáhnou u kvádru 50 × 60 × 80 cm, u desky 100 × 150 × 5 cm a válce průměr
20 cm a délku 300 cm. Hmotnost spoluzavazadel, s výjimkou vozíku pro invalidy, nesmí přesáhnout 50 kg.
Předměty větších rozměrů nebo hmotnosti se nepřepravují. Při přepravě vlakem ČD platí SPPO ČD.
V zónách 100 + 101 držitel platné předplatní jízdenky na 2 a více dní pro tyto zóny může
spoluzavazadlo přepravovat bezplatně.
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AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ

JARO
S POSILOU
LINKY 540 :)

VÝLUKA DORNYCH V BRNĚ (LINKY 109, 701, 702, 12, 40, 48 A 63)

Od ranních výjezdů v sobotu 1. dubna 2017 do ukončení prací v neděli 2. 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.
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).
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.

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.

NOVÁ ZASTÁVKA MODŘICE, MÖBELIX
Od soboty 1. dubna 2017 bude do trasy linky 78 zařazena mezi zastávky Modřice,
Olympia a Modřice, Decathlon nová zastávka Modřice, Möbelix. Zastávka se bude
nacházet v tarifní zóně 510 a bude obsluhována v režimu celodenně na znamení
všemi spoji linky 78, které v současné době obsluhují zastávku Modřice, Decathlon.

CYKLOSPOJE NA LINKÁCH 55 A 57 OD 1. 4. 2017
Od soboty 1. dubna 2017 bude zahájen pravidelný provoz cyklospojů po celý týden
na lince 55 a nově také v nepracovní dny na lince 57.
Symbolem jízdního kola označené spoje linky 55 umožní naložení jízdního kola na
speciální nosič umístěný na zádi autobusů v zastávkách Židenice, nádraží, Špačkova,
Novolíšeňská, Zetor, Jírova a Mariánské údolí.
Symbolem jízdního kola označené spoje linky 57 umožní naložení jízdního kola na
speciální nosič umístěný na zádi autobusů v zastávkách Tomkovo náměstí, Halasovo
náměstí, Haškova, Klarisky a Útěchov.
Více na www.idsjmk.cz/cyklo.

Od soboty 1. dubna 2017 bude
tradičně posílena linka 540
od vlaku v Šakvicích.

ZMĚNY JŘ V BRNĚ OD 1. DUBNA
Od soboty 1. dubna 2017 se drobně mění následující jízdní řády:
linky 55, 57: zahájení sezónního provozu cyklobusů;
linka 68: posuny spojů v souvislosti se změnou JŘ linky 80;
linka 78: nová zastávka Modřice, Möbelix;
linka 80: zahájení sezónní obsluhy hradu Špilberk;
linka N98: prodloužení spoje ze spojení ve 23:30 hod. až na Bartolomějskou;
linky E50, E56: úpravy časových poloh spojů.

V čase 9:04 a 11:04 budou
vypraveny společně s
pravidelnými spoji posilové
spoje v trase
„Šakvice, žel. st.“ - „Dolní Věstonice“.
Pokud Vás bude cestovat více než 10,
prosíme Vás, abyste nás informovali
dopředu (ideálně 10 dní předem)
na email info@kordis-jmk.cz.
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NEDVĚDICE
NEDĚLE
2. DUBNA 2017

61. PRVNÍ
JARNÍ VÝŠLAP
JIHOMORAVSKÉ
OBLASTI KČT
Program na https://www.nedvedice.cz
Jihomoravská oblast KČT, KČT, odbor Nedvědice a Městys Nedvědice
Vás zvou na 61. První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT v neděli
2. 4. 2017 Memoriál turisty, značkaře a fotografa Ladi Bartoše.
Program u radnice v Nedvědici:
8:00 - 11:00 start na zvolené trase (Bystřice n. P., Doubravník,
Nedvědice, Rožná)
13:00 – 14:00 Bystřická kapela – k poslechu i tanci
14:00 – 14:30 slavnostní zahájení turistické sezóny 2017
14:30 – 16:00 Bystřická kapela – k poslechu i tanci
16:00 – konec pochodu v Nedvědici

Doporučené pěší trasy:
Start:

Bystřice nad Pernštejnem – Masarykovo náměstí – průchod u muzea
1. Bystřice n. P. – Bratrušín – Věchnov – Kovářová – Nedvědice (modrá TZ) - 11 km
2. Bystřice n. P. – Kozlov – Štěpánov n. S. (žlutá TZ) – Ujčov – Nedvědice
(červená TZ) – 14 km
3. Bystřice n. P. – Aueršperk – Pivonice (modrá TZ) – Zubštejn – Štěpánov n.
S. – Ujčov – Nedvědice (červená TZ) – 20 km
Doubravník – nádraží ČD
4. Doubravník – Černvír - Nedvědice (červená TZ) – 5 km
5. Doubravník – Pod Křížovicemi (červená TZ) – Křížovice – Skorotice –
Nedvědice (modrá TZ) – 8 km
6. Doubravník – Pod Křížovicemi (červená TZ) – Křížovice – Skorotice (modrá
TZ) – Hrádky – Káčiny (červená TZ) – Údolí Chlébského potoka – Chlébské –
Nedvědice (zelená TZ) – 16 km
7. Doubravník – Sejřek – Nový Dvůr - Nedvědice (zelená TZ) – 8 km

Start: dle volby trasy v Bystřici n. P., Doubravníku, Nedvědici, Rožné
nebo dle vlastní volby
Cíl: Nedvědice – radnice (vedle kostela) do 16:00
Startovné: jednotná cena 30,- Kč
V cíli obdrží účastníci pochodu diplom a čaj.
Možnost občerstvení v některé z místních restaurací nebo v cukrárně.
Kontakt: Zdena Kincová, kincova@seznam.cz, tel.: 776 185 988
DOPRAVA
Z Brna - vlakem S3 a v Tišnově, přestup na linku S31. Využít můžete také
spěšný vlak Pernštejn (odj. z HLN v 8:06, z Králova Pole 8:21, z Tišnova
v 8:42).

8. Doubravník – Sejřek – Nový Dvůr – rozcestí ke Skalní vyhlídce (zelená) –
Skalní vyhlídka – krytý most – studánka Korejtko - hrad Pernštejn (šipky naučné
stezky) – Nedvědice (žlutá TZ) – 10 km
Rožná – nádraží ČD
9. Rožná – Suché Louky - Věžná – Smrček – vyhlídka Mariino loubí – hrad
Pernštejn – Nedvědice (žlutá TZ) - 10 km
10. Rožná – Suché Louky – Věžná – Smrček – vyhlídka Mariino loubí – hrad
Pernštejn (žlutá TZ) – studánka Korejtko – krytý most – Skalní vyhlídka Nedvědice (šipky naučné stezky) – 11 km
Nedvědice - radnice
11. Nedvědice – Skalní vyhlídka – krytý most – studánka Korejtko - hrad Pernštejn
– Nedvědice (šipky naučné stezky) – 5 km - trasa Českého rozhlasu Brno
12. Nedvědice – Skalní vyhlídka - krytý most – studánka Korejtko - Výří skála –
Smrček – vyhlídka Mariino loubí – hrad Pernštejn – Nedvědice (šipky naučné
stezky) – 8 km

Letovice
Boskovice

S3
S31
SP PERNŠTEJN

NEDVĚDICE
Tišnov

Blansko
Vyškov

Brno
Kyjov

Znojmo

Hustopeče

Mikulov
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