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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

VLAKOVÁ
VÝLUKA
ZAČÍNÁ UŽ
TUTO SOBOTU

Vážení cestující,
od soboty 3. června 2017 začíná velká vlaková výluka v Brně.

!

Linka S2 ze severu - ukončena v Židenících - využijte tramvaje 2 a 3
R19 - zastaví v Židenicích (tramvaje 2 a 3) a ukončena na Dolním nádraží (využijte náhradní autobus)
S3 se severu - vystupte v Králově Poli a pokračujte tramvajemi 6 a P6 do centra města
R9 - ukončena v Králově Poli, využijte tramvaje 6 a P6
S6/R56 - omezení se týkají především vlaků ve směru z Brna

Všechny informace naleznete na http://idsjmk.cz/#lock5759.



AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ

IGNIS BRUNENSIS - DOPRAVA

Boskovic, u žel. přejezdu“)
▪ Šebetov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Šebetov“
▪ Cetkovice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel. st.“
▪ Velké Opatovice – u nádražní budovy.

Kulturní a zábavné programy v oblasti Brněnské přehrady s návaznými soutěžními
ohňostrojnými představeními přehlídky Ignis Brunensis vždy ve 22:30 se uskuteční
ve dnech 3., 7., 10., 14. a 17. června 2017.
Mimořádné posilové spoje budou rovněž zajištěny na regionálních autobusových
linkách - zejména na linkách 302 a 303 před zahájením a po ukončení ohňostroje.

VÝLUKA NA LINCE 932

Doprava na z centra Brna:
V uvedených dnech bude přibližně od 18:00 hodin postupně posilován provoz na
linkách 1, 3, 11, 30 a 50 do oblasti Bystrce. Rovněž budou zavedeny mimořádné
posilové tramvajové linky P1 (Hlavní nádraží - Pisárky - Bystrc, Přístaviště) a P11
(Česká - Tábor - Bystrc, Přístaviště). Dále bude prodloužen provoz denních linek 1, 3,
4, 8, 11, 26, 30 a 50 přibližně do 0:50 hodin (v tomto čase pojedou poslední posilové
spoje z oblasti Bystrce).

Od pondělí 05. 06. do pátku 22. 12. 2017 bude probíhat výluka na lince 932. Linka
932 pojede v úseku Blatnice p. Sv. Ant., křiž. – Blatnička obousměrně odklonem přes
obec Louka. Platí výlukový jízdní řád

Po vyčerpání kapacity posilových spojů prodloužených denních linek (přibližně od
0:15 hodin) následně zajistí přepravu cestujících z Bystrce do centra autobusy řazené
ze zastávky Přístaviště jako posilové spoje nočních linek N92, N93 a N98.
Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží v
čase 0:30 (pouze odjezd) i v nocích 7./8.6. a 14./15.6.

zastávka „Blatnice p. Sv. Ant., Vrbové“ bude obsluhy.

V oblasti Bystrce dojde k několika změnám v dopravě:

Linka 4 bude po dobu výluky v provozu pouze v úseku Obřany, Babická - Česká a dále
pojede odklonem na Mendlovo náměstí.

Změna zastávek:
Zastávka „Blatnice p. Sv. Ant., křiž.“ pouze ve směru Suchov – Nová Lhota bude
přeložena na silnici I/54 před křižovatkou se silnicí I/71 – naproti zastávky v opačném
směru

VÝLUKA NA LINCE 4

Z důvodu opravy kolejí bude v neděli 4. června 2017 od ranních výjezdů do ukončení
prací (předpoklad cca 20:00 hod.) vyloučena tramvajová doprava v ulici Údolní.

• Přibližně od 22:00 jedou všechny tramvaje až na Ečerovu a zastávka ve smyčce Rakovecká není obsluhována.
• Z důvodu přípravy dostatečné přepravní kapacity tramvajových vozů je v době od 22:20 vyloučen provoz
tramvají v úseku Ečerova - Přístaviště ve směru do centra. Zastávky Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova a
Rakovecká směr centrum nejsou obsluhovány, nástup do tramvají směr centrum je umožněn pouze v zastávkách
Přístaviště a Zoologická zahrada. V uvedené době použijte noční autobusové linky N92 a N98 (pozor - linka N98
jede od 22:20 do 0:10 ve směru do centra odklonem - viz dále). Ve směru z centra na Ečerovu je provoz tramvají
zachován.
Poslední odjezdy tramvají dle jízdního řádu ze smyčky Ečerova před zahájením výluky:
Linka 1: 22:14; Linka 3: 22:15; Linka 11: 22:07
• V době od 22:20 do 0:10 je z důvodu uzavírky komunikací v oblasti Přístaviště noční linka N98 ve směru
k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova odkloněna ulicí Odbojářskou (vynechá zastávky Kubíčkova,
Rakovecká, Přístaviště a Zoo, náhradou zastaví na zastávkách Wollmanova, Laštůvkova, Vondrákova a Náměstí
28.dubna).
• V době od 22:50 do 24:00 je pro veškerou silniční dopravu uzavřen kolejový přejezd u zastávky Kamenolom.
Na spojích trolejbusové linky 30 projíždějících touto oblastí jsou nasazeny autobusy, které jedou v úseku Lísky
- Náměstí 28.dubna oběma směry odklonem ul. Kníničskou (průběžné spoje vynechají zastávky Podlesí a
Kamenolom). Po ukončení ohňostroje budou od zastávky Podlesí (přestup z tramvají od Bystrce) řazeny posilové
spoje linky 30 ve směru Žabovřesky a Královo Pole.
• V době od 22:30 do 0:30 je s ohledem na četnost a předpokládanou nepravidelnost spojů danou dopravní
situací v této části města zrušena vzájemná přestupní návaznost mezi autobusy linek N89, N92, N93 a N98 na
zastávce Svratecká ve směru k hlavnímu nádraží..

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Česká - Náměstí Míru.

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

Z důvodu konání kulturní akce nebude ve středu 7. června 2017 (15:00 - 18:30 hod.)
a ve čtvrtek 8. června (15:30 hod. 17:30 hod.) možný průjezd tramvají přes náměstí
Svobody.
Linka 4 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží - Komenského náměstí obousměrným
odklonem ulicí Husovou. Zcela tak vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný
trh, na odklonové trase obslouží zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady.
Linka 9 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží (přeloženy na 5. a 6. kolej Hlavního
nádraží) - Moravské náměstí obousměrným odklonem ulicemi Benešovou a
Rooseveltovou. Zcela tak vynechá zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh, na
odklonové trase obslouží zastávku Malinovského náměstí.

VÝLUKA NA LINCE S21 BOSKOVICE - VELKÉ OPATOVICE

DLOUHODOBÉ UKONČENÍ OBSLUHY ZASTÁVKY
VRANOV NAD DYJÍ, PŘED HRÁZÍ

Od 5. 6. 2017 od 8:25 nepřetržitě do 16. 6. 2017 do 19:30 hodin bude probíhat
nepřetžitá výluka na lince S21 v úseku Boskovice – Velké Opatovice. Vlaky na lince
S21 budou v uvedeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Vážení cestující, s ohledem na stavební práce je s okamžitou platností ukončena
obsluha zastávky Vranov nad Dyjí, před hrází. Využijte prosím zastávku Vranov nad
Dyjí, Zámecký hotel.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Boskovice - před staniční budovou (dole na komunikaci)
▪ Knínice u Boskovic – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Knínice u
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Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i
vlaků je nezbytné přepravu skupiny o více
než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů
předem na info@kordis-jmk.cz. Jedině tak
můžeme zabezpečit posílení spojů.
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10+

Druhou možností je poslat vyhledaná
spojení z vyhledávače.

Děkujeme za spolupráci

www.idsjmk.cz

Do emailu prosím uveďte:

- Počet osob
- Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas,
číslo linky +případné přestupy
- Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku,
čas, číslo linky + případné přestupy





CESTOVÁNÍ
VELKÝCH
SKUPIN

Omlouvám se komplikace a děkujeme za pochopení.

info@kordis-jmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NAVŠTIVTE S IDS JMK
VINAŘSKOU VÝSTAVU

WEINPARADE
POYSDORF
červen
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V Poysdorfu se tuto sobotu 3. června 2017 koná největší
rakouská vinařská soutěž s ochutnávkou vín Weinparade
Poysdorf. Dopravte se na ni snadno výletními autobusy
TURISTBUS. Ceny jízdného jsou výhodné a spojení je
výborné - http://www.idsjmk.cz/kestazeni/turistbusCZ.pdf.
Od 13:00 je umožněn vstup na výstavu pro běžné návštěvníky (vstupné
zahrnující skleničku a katalog je přijatelných 12€).
Vinaři specialisté mohou přijít již od 10:00, kdy je ochutnávka nejlepších
a oceněných vín (vstupné včetně oběda za 35€).
Více informací najdete zde: http://www.weinparade.at, místo konání je
Kolpinghaus Poysdorf, Kolpingstraße 7.
Pro cestu do Poysdorfu využijte linky IDS JMK za běžný tarif. Odkudkoli
z kraje postačuje celodenní jízdenka za 190 Kč, držitelům předplatních
jízdenek pro Brno stačí celodenní jízdenka za 150 Kč, obyvatelům
Břeclavska pak jízdenka jen za 100 Kč. Všechny tyto jízdenky platí v
nepracovní dny pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let a lze s nimi dojet bez
starostí do Poysdorfu i zpět.
Možností spojení do Poysdorfu je více. Doporučujeme využít vyhledávač
spojení na našem webu (www.idsjmk.cz).
Obyvatelům Brna doporučujeme jet v čase 8:36 z Brna vlakem R13 do
Šakvic a zde přestoupit na linku 540 směr Mikulov. Tam můžete hodinku
strávit procházkou po městě a v 11:00 odjet linkou 580 do Poysdorfu.
V Mikulově autobus odjíždí ze zastávky „Mikulov, u parku“ od označníku
v ulici Pod platanem. V Poysdorfu si můžete prohlédnout místní sklepní
uličky nebo vinařskou expozici Vino Versum a od 13:00 pak jít na
Weinparade.
Druhou možností je z Brna jet v 8:36 do Podivína a odtud pokračovat
ihned do Poysdorfu linkou 555 (příjezd v 10:10).
Pokud si chcete pospat, pak jeďte v sobotu z Brna až v 12:36 vlakem
R13 do Podivína, kde ihned naváže autobus 555 směr Poysdorf (příjezd
14:10).
Poslední odjezdy z Poysdorfu jsou linkou 580 v 18:13 směr Mikulov a
Pasohlávky nebo v 17:40 směr Podivín s okamžitým přestupem na vlak
R13 směr Brno.

www.idsjmk.cz
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SOUTĚŽNÍ OHŇOSTROJ • Brněnská přehrada

sobota 3. 6. / 22:30
„JACK SPARROW“
IGNIS BRUNENSIS TEAM
Česká republika

www.idsjmk.cz
www.ignisbrunensis.cz
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
V ŠATOVĚ
V sobotu 3. 6. 2017 se v Šatově na Znojemsku koná tradiční
vinařská akce „Den otevřených sklepů v Šatově“.
Na lince 818 bude platit speciální posílený jízdní řád.
Pro cestu z Brna doporučujeme využít
výhodné jednodenní jízdenky za 150/190 Kč.
www.vinarisatov.cz

http://www.idsjmk.cz/kestazeni/turistbusCZ.pdf
http://www.weinparade.at
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TUTO
SOBOTU
OHŇOSTROJ
NA PŘEHRADĚ
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

s jízdenkou IDS JMK platnou na 3. 6. 2017 - sleva na vstup
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www.idsjmk.cz
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