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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

Výluka na
lince S2
směr
křenovice

Vážení cestující,
od 29. 7. 2017 nepřetržitě do 13. 8. 2017 do 24:00 bude probíhat dvoutýdenní výluka
na lince S2 ve směru na Křenovice. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy
linky xS2 a prodloužené regionální linky 509 a 610. Autobusy budou odjíždět z Uhelné
(parkoviště u OD TESCO).
V autobusech budou uznávány jízdenky ČD. Více v infomailu a na www.idsjmk.cz.
Omlouvám se za komplikace při cestování

i

aktuality a změny v dopravě

Výluka na lince s2 směr Křenovice

Od 29. 07. 2017 od 0:00 nepřetržitě do 13. 8. 2017 do 24:00 bude probíhat
dvoutýdenní výluka na lince S2.
Linka S2 bude vedena jen v úseku Křenovice – Sokolnice- Telnice (vyjma vybraných
vlaků) a dále v úseku Brno Židenice – Blansko - Březová nad Svitavou a dále mimo
IDS JMK směr Česká Třebová. V úseku Brno, hl. n. – Sokolnice-Telnice bude zavedena
náhradní autobusová doprava.
Náhradní doprava za vyloučený úsek linky S2 bude řešena následovně:
Linka xS2 (BUS) v úseku Brno, hl. n. (stanoviště Uhelná) - Brno-Chrlice – Sokolnice
– Telnice dle výlukového jízdního řádu.
Linka 610 bude prodloužena o úsek Sokolnice, žel. st. – Brno, hlavní nádraží
(stanoviště Uhelná – parkoviště u OD Tesco poblíž viaduktu na ulici Uhelná).
Na odklonové trase zastaví pouze v zastávce Brno, Hanácká (ve směru z Brna do
Sokolnic v zastávce pro linku 109 v ulici Hasičské, ve směru ze Sokolnic do Brna v
zastávce pro linky 40, 78, N95).
Linka 509 bude prodloužena o úsek Brno, Komárov – Brno, hlavní nádraží
(stanoviště Uhelná – parkoviště u OD Tesco poblíž viaduktu na ulici Uhelná).
Všechny spoje v úseku Brno, hlavní nádraží – Brno, Chrlické náměstí zastavují v obou
směrech na všech zastávkách dle výlukového JŘ. Zastávky Brno, Kšírova; Brno, Horní
Heršpice a Brno, Sokolova nebude linka 509 obsluhovat.
Změny dalších linek v souvislosti s výlukou:
Linka 611: mění se pouze číslování spojů z důvodu změn v nízkopodlažnosti busů.
Tarifní informace:
Jízdní doklady platné pro jízdu vlakem ČD v úseku Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. (v
období od 29. 7. 2017 do 13. 8. 2017) budou platné v prodloužených autobusových
linkách 509 a 610. Při použití všech ostatních jízdních dokladů ČD (např. mezinárodní
jízdenky, KMB, síťové jízdenky, In Karty s nahranými aplikacemi, eTikety v tištěné i
elektronické formě, apod.) cestující prokazuje nárok na použití náhradní dopravy
doplňkovým potvrzením – kupónem.
V autobusech linek 509 a 610 platí Tarif IDS JMK. Jízdenku s platností 2 zóny / 10
minut nelze pro jízdu mezi zastávkami Sokolnice-Telnice – Brno hl.n. resp. BrnoChrlice – Brno hl.n. využít.
Změna zastávek:
Brno, Komárov ve směru do Brna je pro linku 509 přesunuta na ulici Svatopetrskou za
křižovatku s ulicí Černovickou (u parkoviště) společně s linkami 40, 48, 63, 67 a 109.
Brno, Komárov ve směru do Rajhradic a Měnína je pro linku 509 přesunuta na ulici
Hněvkovského za křižovatku s ulicí Kšírova společně s linkami 40, 48, 63, 67 a 109.
Brno, Kšírova; Brno, Horní Heršpice a Brno, Sokolova nejsou obsluhovány linkou 509.
Sokolnice, žel. st. pro linku 610 směr Brno je společná s linkou 40 směr Brno
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl.n. – na ulici Uhelná (parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká)
Brno - Chrlice – před výpravní budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Brno,
Chrlice,nádraží“
Sokolnice–Telnice – před staniční budovou (zast. autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel.st.“)

jednodenní
jízdenky
WWW

Újezd u Brna – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Újezd u Brna, Revoluční“
Hostěrádky-Rešov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Hostěrádky-Rešov“;
Zbýšov – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Zbýšov“;
Křenovice horní nádraží – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Křenovice, hor.žel.st.“
Rousínov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, žel.st.“
Luleč – u nádražní budovy
Vyškov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“

výluka na lince 232 mezi Vysočany a Nivou na Blanensku

Od pondělí 31. 7. 2017 do 9. 12. 2017 bude uzavřena silnice mezi Vysočany a Nivou.
Linka 232 mezi zastávkami Vysočany a Drahany pojede dle výlukového jízdního řádu
po objízdné trase Vysočany – Šošůvka – Holštejn – Lipovec – Rozstání – Otinoves –
Drahany/Niva – Bousín.
Pro zajištění dopravy mezi Olomouckým krajem a Blanskem budou nově zajištěny
návaznosti na zastávkách Rozstání, křižovatka a Holštejn, rozc. 2.0.

pouť v pustiměři

Od 28. 7.2017 16:30 hodin do 30. 7.2017 23:59 hodin bude omezena doprava v
Pustiměři z důvodu pouti.
Linka 755 v době od 29.7. 16:00 do 30.7. 24:00 všechny spoje obousměrně mezi
zastávkami Drysice a Pustiměř, rozc.0.1 pojedou v Pustiměři odklonem přes
Pustiměřské Prusy a vynechají tak zastávku Pustiměř, ZŠ. Na odklonové trase
nezastavují v zastávkách po trase, otáčení autobusů v Pustiměři, rozcestí je na
točně kolem pomníku. Ve směru do Vyškova v zastávce Pustiměř, rozc. vyčkají do
pravidelného odjezdu.
Linka 756 všechny spoje obousměrně mezi zastávkami Radslavice a Pustiměř,
rozc.0.1 pojedou mezi sebou napřímo a vynechají tak zastávku Pustiměř, náves. Ve
směru do Vyškova v zastávce Pustiměř, rozc. vyčkají do pravidelného odjezdu. Ve
směru do Podivic v zastávce Radslavice vyčkají pravidelného odjezdu.
Změna zastávek:
Pustiměř, ZŠ bez obsluhy v době od 29. 7. 16:00 hod do 30. 7. 24:00 hod
Pustiměř, náves bez obsluhy

omezení dopravy v dražovicích

Z důvodu pořádání požárních soutěží v Dražovicích bude v neděli 30. 7. 2017 od
12:00 do 19:00 hodin omezena doprava.
Spoje 205, 206, 303, 304, 353, 354 linky 602 pojedou obousměrně po paralelní místní
komunikaci v obci. Zastávky Dražovice a Dražovice, na kopci budou přemístěny na
místní komunikaci cca 50 m od jejího vyústění na silnici III/0478.
Změna zastávek:
Zastávky Dražovice a Dražovice, na kopci budou přemístěny na místní komunikaci cca 50
m od jejího vyústění na silnici III/0478.

Během sobot, nedělí a státních svátků jezděte s výhodnými jednodenními jízdenkami
Jízdenka Moravský kras
pro vybrané turistické oblasti JMK.
Jízdenka
V sobotu, neděli a ve svátky platí pro 2 dospělé nad 15 let a 3 děti do 15 let. Jízdenka
Slovácko
Podyjí
Zakoupíte na nádražích nebo v regionálních autobusech.
Zakoupit můžete varianty: PÁLAVA, PODYJÍ, SLOVÁCKO A MORAVSKÝ KRAS
Jízdenku koupíte za 100 Kč
Jízdenka Pálava

www.idsjmk.cz
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výluka ve vyškově na ulici purkyňova

Od 31. 7. 2017 do 30. 9. 2017 bude omezena doprava ve Vyškově na ulici Purkyňova.
Linky 157, 167 a 730 pojedou dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně
mezi zastávkami Drnovice a Vyškov, aut.st. odklonem po silnicích III/37933 a II/430 - ulicemi Nosálovská a Brněnská. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka
pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.
Linka 621 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. odklonem ulicí Brněnská a vynechají zastávku Vyškov, nemocnice. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro
přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.
Linka 631 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. ulicí Brněnská. Žádný spoj nezajíždí na
zastávku Vyškov, nemocnice. Všechny spoje obslouží zastávky Vyškov, Nouzka a Vyškov,
garáže ČSAD.
Linka 741, spoje č. 1 a 35 budou vedeny z přesunuté zastávky Vyškov, nemocnice po sil.
II/379 na MK sídl. Osvobození, odtud na III/37728 ul. Dědická a dále po své trase. Zastávka Vyškov, Hraničky bude zrušena.
Linka 742, spoje č. 39 a 107 (jede od 4. 9. 2017) pojedou sil. II/430 ul. Brněnská, odbočí
na III/37933 ul. Nosálovská, MK ul. Karla Čapka, MK ul. Stejskalova do cílové zastávky Vyškov, poliklinika (spoj č. 39 v období od 31. 7. 2017 do 31. 8. 2017 do přesunuté zastávky
na MK ul. Stejskalova).
Linka 744, spoje č. 2, 10, 9, 17 a od 4. 9. 2017 také spoj č. 5 přes MK sídl. Osvobození na
sil. III/37728 ul. Dědická (a zpět) a dále dle pravidelné trasy. Autobusové zastávky Vyškov,
Hraničky a Vyškov, Rostex budou bez obsluhy. Spoje zastaví v náhradní zastávce Vyškov,
sídl. Osvobození škola. Spoje č. 2 a 10 zastaví v přesunuté zastávce Vyškov, nemocnice.
Spoj č. 17 a od 4. 9. 2017 spoj č. 5 místo zastávky Vyškov, poliklinika zastaví v přesunuté
zastávce Vyškov, nemocnice a poté pojede do cílové zastávky Vyškov, Lapač.
Linka 751 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. odklonem ulicí Brněnská a vynechají zastávku Vyškov, nemocnice. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro
přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.
Změny zastávek:
Vyškov, nemocnice – zastávka přesunuta o cca 150 m ve směru Drnovice (za křižovatku
s ulicí Nosálovská)
Vyškov, poliklinika – zastávka přesunuta od 31. 7. do 31. 8. do ulice Stejskalova
Vyškov, Hraničky – zastávka bez obsluhy v obou směrech
Vyškov, Rostex (směr Dědice) – zastávku neobsluhují spoje 2 a 10 linky 744
Vyškov Rostex (směr centrum) – zastávku neobsluhují spoje 9 a 17 linky 744
Vyškov, sídl. Osvobození, škola (směr Dukla) – zastávku obsluhují spoje 2 a 10 linky 744
jako náhrada za zastávku Vyškov, Hraničky
Vyškov, sídl. Osvobození, škola (směr nemocnice) – zastávku obsluhují spoje 9 a 17 linky
744 jako náhrada za zastávku Vyškov, Hraničky

výluka sejřek - další etapa

Od pondělí 31. 7. 2017 do neděle 13. 8. 2017 bude probíhat další etapou výluka mezi
Sejřkem a Nedvědicí na Tišnovsku.
Spoje linky 335 jedoucí přes Sejřek do Nedvědice jsou vedeny odklonem následovně:
Spoj 1 jede z Drahonína do zastávky Sejřek, Bor, rozc.1.5 (otočení na rozcestí), dále k
zastávce Sejřek, zbrojnice (otočení u obecního úřadu) a následně zpět po odklonové
trase přes Olší a Klokočí do Doubravníka, žel.st., kde mimořádně ukončí jízdu. Cestující ve
směru Nedvědice mohou přestoupit v Doubravníku na vlak linky S31 s odjezdem ve 4:51.
Spoj 2 je (v návaznosti na vlak linky S31 od Tišnova) mimořádně výchozí ze zastávky
Doubravník, žel.st. odkud jede po odklonové trase přes Klokočí a Olší k zastávce Sejřek,
zbrojnice (po otočení u obecního úřadu v Sejřku) a dále po své trase se závleky přes Bor
a Drahonín do Tišnova.

přímo přes Černvír a Doubravník s mimořádným závlekem přes zastávku Doubravník, žel.
st. (v návaznosti na vlak linky S31 od Tišnova) a dále přes Klokočí a Olší k zastávce Sejřek,
zbrojnice (po otočení u obecního úřadu v Sejřku) a dále po své trase se závleky přes Bor
a Drahonín do Tišnova.
Spoj 8 jede z Nedvědice, žel.st. po své trase k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek a dále
přímo přes Černvír, Doubravník (bez závleku k železniční stanici), Klokočí a Olší k zastávce
Sejřek, zbrojnice (po otočení u obecního úřadu v Sejřku) a dále po své trase se závleky
přes Bor a Drahonín do Tišnova.
Spoj 80 je mimořádně veden závlekem přes Drahonín (shodně s I. etapou výluky).
Linka 335 na odklonové trase zastavuje pouze na zastávkách určených výlukovým
jízdním řádem.
Spoj 80 neintegrované linky 730950 je veden v celé trase o 8 minut dříve (shodně s I.
etapou výluky).
Změna zastávek:
Sejřek, Mansberk a Sejřek, u dvora: bez obsluhy;
Sejřek, Bor: bez obsluhy spojem 1 linky 335;
Nedvědice, rozc.Sejřek: přesunuta na hlavní silnici od/do Doubravníku; bez obsluhy spoji
1 a 2 linky 335;
Nedvědice, škola: bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Nedvědice, nám.: bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Nedvědice, žel.st.: bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Doubravník, žel.st.: mimořádně obsluhována spoji 1, 2, 3, 4 a 7 linky 335

omezení dopravy v dražovicích

Od 31. 7. 2017 do 31. 8. 2017 bude probíhat výluka v Senetářově, která se týká
linek 167 a 231.
Linka 167 pojede všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Senetářov, MŠ a Podomí
přes Krásensko a po silnicích II/379 a II/378. Linka po dobu výluky nebude obsluhovat zastávky Senetářov, Jednota a Senetářov, Chemoplast.
Linka 231 pojede obousměrně mezi zastávkami Senetářov, MŠ a Krásensko, rozc.1.0
po silnicích III/379 (směr Vilémovice) a II/378.

přesun zastávky kuřim, podlesí, pramen

Od pondělí 7. 8. 2017 do úterý 31. 10. 2017 bude mít linka 310 přesunutou zastávku
Kuřim, Podlesí, Pramen ke křižovatce ulic Nad Záhořím × Dukelská.

výluka tramvají na náměstí svobody V Brně

Z důvodu konání společenské akce nebude ve čtvrtek 27. července 2017 (19:00 21:00 hod.) a v pátek 28. července 2017 (7:45 hod. - 10:00 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 pod hotelem Grand) - 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.

Omezení na lince 810

Od soboty 29. 7. 2017 do neděle 30. 7. 2017 veškeré spoje linky 810 pojedou mezi
zastávkami Oleksovice, host. a Hostěradice, nám. obousměrně odklonem po silnicích
III/41311 a II/413 přes Vítonice. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Hostěradice, lom.

omezení obsluhy zastávky moravská nová ves, žel. st.

Od soboty 29. 7. do úterý 1. 8. 2017 linky 572 a 573 vynechají závlek k zastávce Moravská
Nová Ves, žel. st.

Spoje 3 a 7 jedou z Tišnova po své trase po zastávku Sejřek, zbrojnice (otočení u
obecního úřadu) a následně zpět po odklonové trase přes Olší, Klokočí a Doubravník s
mimořádným závlekem přes zastávku Doubravník, žel.st. a dále přes Černvír přímo do
Nedvědice k železniční stanici.
Spoj 4 jede z Nedvědice, žel.st. po své trase k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek a dále

Informace o výlukách: www.idsjmk.cz
a www.facebook.com/idsjmk.cz.
WWW

www.idsjmk.cz

)

5 4317 4317

!

!

WWW

i

info@kordis-jmk.cz

2

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Cech blatnických vinařů Vás zve
na pátý ročník akce nazvané
BLATNICKÉ BÚDY POD HVĚZDAMI.
Akce se uskuteční 12. 8. 2017,
kdy bude veřejnosti otevřeno
více než 32 vinných sklepů
(búd). Návštěvník má možnost
ochutnat vína od každého z vinařů,
nahlédnout do tradičních sklepů a
vychutnat si jedinečnou atmosféru
nočního putování mezi sklepy.
Vstupné 500 Kč v předprodeji
ZDE, 600 Kč na místě v areálu búd
zahrnuje:
- Volnou degustaci
- Skleničku
- Katalog
- Taštičku
- Tužku
- Poukaz na odběr vína - 200 Kč
Doprovodný
program
je
postupně uveřejňován na www.
vinariblatnice.cz
Zahájení v 18:00
ukončení v 24:00.

a

oficiální

Doprava bude posílena!

Pro cestu z Brna využijte výhodné
jednodenní jízdenky IDS JMK.
Platí pro 2 dospělé a až 3 děti do věku 15 let.
Cena jízdenky 190 Kč. Zakoupíte na vlakových nádražích
a v autobusech.
Přejeme Vám příjemný vinařský zážitek
WWW

www.idsjmk.cz
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