INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKY
aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
A VLAKOVÉ VÝLUKY
Vážení cestující,
s koncem prázdnin dochází k ukončení mnoha výluk a změnám JŘ.
REGIONÁLNÍ LINKY: Od neděle 3. září 2017 se mění následující jízdní
řády regionálních linek IDS JMK: 240, 253, 254, 312, 512, 573, 612, 642,
655, 660, 752, 753, 804, 805, 930, 931 a 935.
BRNO: Od soboty 2. září (pro noční linky již od noci z pátku na sobotu
1./2. září 2017) končí prázdninová omezení Brně v důsledku letních
výluk (vyjma výluky v Chrlicích), linky dotčené výlukami se vrací na
svoje trasy a dochází k dílčím změnám v jízdních řádech.

SLEVOVÝ
PROGRAM

NABÍDKA
PRÁCE

PÁLAVSKÉ
VINOBRANÍ

Půjčte si kolo
a poznejte Znojemsko

Staň se členem našeho
železničního teamu

Na vinobraní jeďte
pohodlně s IDS JMK

Společnost Cyklo Klub Kučera Znojmo se zabývá
půjčováním kol na Znojemsku.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje – KORDIS JMK, a.s. hledá
pracovníka do železničního oddělení pro dlouhodobý
pracovní poměr. Nástup možný od 1. 11 2017.

Ve dnech 8. - 10. 9. 2017 se uskuteční v Mikulově
tradiční Pálavské vinobraní.

10 % - na jednodenní půjčovné pro jízdní kolo na
1 den;
15 % - na půjčení více kol na jeden či více dní nebo
na půjčení jednoho kola na více dní
Společnost nabízí také další služby pro cyklisty a
turisty
Pobočka půjčovny: Znojmo, Centrum Vodárna, U
Obří hlavy 7
Informace o půjčování kol, elektrokol a dalšího
vybavení naleznete na webu partnera
http://www.cykloklubkucera.cz.
Společnost Cyklo Klub Kučera Znojmo se na Vás
těší.
www.cykloklubkucera.cz.
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Náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v SW FBS, tvorba
jízdních řádů IDS a výlukových jízdních řádů v
SW CHAPS, jednání s železničním dopravcem i se
správcem infrastruktury, sledování dopravních
výkonů, zpracování přepravních průzkumů a
tvorba jednodušších programů.

Společnost KORDIS JMK a Jihomoravský kraj ve
spolupráci s dopravci připravila posílení dopravy
na tuto významnou kulturní akci.
Přehled spojení naleznete na
www.idsjmk.cz/kestazeni/2017palavskevinobrani.pdf.
Více také v dalším infomailu.
www.palavske-vinobrani.cz

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu, možnost
ovlivnit budoucnost železnice v JMK, služební
jízdenky, ﬁremní beneﬁty, volnou pracovní dobu,
dělat práci, která má smysl…
Požadujeme:
- VŠ dopravního směru nebo
- SŠ tech. či ekon. směru + praxe v železniční dopravě
Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte
na email: info@kordis-jmk.cz do 30. září 2017.
www.idsjmk.cz
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Při předložení jednorázové nebo předplatní
jízdenky IDS JMK můžete využít následující slevy:

info@kordis-jmk.cz
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!

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

VÝLUKA NA TRATI BRNO TIŠNOV - ŽDÁR NAD SÁZAVOU
1. 9. - 10. 9. 2017

S3, R9, 163, 310, 336, 350,
411

Od 1. 9. 2017 od 0:00 hod. nepřetržitě do 8. 9. 2017 do 24:00 hod. bude další etapou pokračovat výluka ve směru
Tišnov - Žďár nad Sázavou na linkách S3 a R9.
Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Tišnov – Níhov v rámci IDS JMK, resp. Vlkov u Tišnova (mimo IDS JMK)
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno – Křižanov. Tyto spoje neobsluhují stanice Tišnov a Brno-Královo
Pole. Cestující z/do těchto stanic mohou využít spojů nahrazující osobní vlaky. Pro využití tarifu IDS JMK pro vlaky
kategorie R projíždí náhradní autobusová doprava v úseku Tišnov - Brno tarifními zónami 330, 320, 310, 101+100.
Vlaky linky S3 jsou nahrazeny v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov náhradními autobusy. O víkendech a státních
svátcích zajíždí tyto spoje až do stanice Brno-Královo Pole a opačně. Železniční zastávka Níhov je u většiny spojů
obsloužena linkou Níhov – Katov (v Katově zajištěna návaznost na spoje Vlkov u Tišnova – Tišnov). Vybrané spoje
zajíždí přímo do Níhova (bez přestupu).
Spoje náhradní dopravy neobsluhují stanici Řikonín. Cestující z této stanice mohou využít spojů linky 336, které
mimořádně zajíždí na zastávku Řikonín, žel. st. a přes Tišnov pokračovat náhradní dopravou ve směru Brno nebo
Žďár nad Sázavou a opačně.
V úseku Tišnov – Brno dolní n. – Modřice jedou vlaky z důvodu souběžných výluk Brno hl. n. – Brno-Královo Pole –
Kuřim – Tišnov v odlišné časové poloze oproti pravidelnému jízdnímu řádu a mimo ŽST Brno hl. n. V ŽST Modřice
není po dobu těchto výluk zajištěn přestup na vlaky.
Linka 163 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 a v důsledku úpravy jízdních řádů
navazujících linek 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, 19 a 81 vynechají po
dobu výluky závlek do Lubného. Během výluky je navíc spoj 20 prodloužen z Níhova do Lubného a zpět do Níhova
v návaznosti na spoj 19. V tomto prodlouženém úseku je spoj 20 veden v režimu na zavolání. Řidiči na uvedených
spojích budou informovat cestující o změně závleků do Lubného.
Vybrané spoje linky 310 jsou vedeny v odlišných časových polohách z důvodu zachování návazností na vlaky linky
S3 v České a Kuřimi.
Linka 336 je doplněna posilovými spoji jedoucími v úseku Tišnov – Řikonín a zpět. Navíc jsou přes zastávku Řikonín,
žel. st. mimořádně odkloněny spoje 24, 25, 63, 64, 65 a 102, které vlivem jízdy odklonem vynechají zastávku Skryje,
rozc. Tyto spoje zároveň zajišťují náhradní dopravu za vlaky linky S3 v úseku Tišnov – Řikonín a zpět. Spoje jedoucí
po trase Řikonín – Tišnovská Nová Ves – Žďárec – Vratislávka (resp. v opačném směru) se budou otáčet ve Žďárci
před obecním úřadem a v Tišnovské Nové Vsi u kapličky.
Linka 350 je vedena v odlišných časových polohách zejména v návaznosti na linku 336. Vybrané spoje pokračují
ze Žďárce jako linka 336 do Tišnova (resp. začínají v Tišnově jako linka 336 a z Řikonína pokračují jako linka 350).
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 1× (jen ve směru Přibyslavice). Na odklonové trase tyto spoje zastaví na všech nácestných zastávkách.
Tarifní informace:
Na lince 336 jsou v úseku Tišnov – Dolní Loučky – Řikonín a zpět rovněž uznávány jízdní doklady Českých drah
vydaných z/do/přes uvedené stanice. Jízdní doklady ČD platí rovněž na trase Řikonín – Tišnovská Nová Ves –
Dolní Loučky – Tišnov při použití kombinace spojů 336/25 a 336/22.
V sobotu 2. září 2017 bude posílena linka 819 z důvodu konání kulturní vinařské akce. Na lince platí speciální jízdní
řád.

POSÍLENÍ LINKY 819
2. 9. 2017

819
V sobotu 2. 9. 2017 od 14:30 přibližně do 21:00 bude omezen provoz na Pálavském náměstí v Brně.
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude v sobotu 2. září 2017 14:30 hod. do ukončení prací (předpoklad ve večerních hodinách v sobotu 2. září 2017) omezen provoz veškeré dopravy na Pálavském náměstí.

VÝLUKA NA PÁLAVSKÉM
NÁMĚSTÍ V BRNĚ

Zastávka Bzenecká ve směru na Novolíšeňskou bude přeložena na úroveň zastávky směr Stará osada.
Zastávka Pálavské náměstí ve směru na Novolíšeňskou bude přeložena na začátek ulice Věstonické.!

2. 9. 2017 (14:30 - 21:00)

25, 26
www.idsjmk.cz
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!
VÝLUKA V OSTROVAČICÍCH
3. 9. - 30. 11. 2017

Od neděle 3. 9. 2017 do čtvrtka 30. 11. 2017 bude další etapou probíhat výluka v Ostrovačicích.
Spoj 53 linky 153 vynechá zastávku Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka. V zastávce Říčany vyčká do času odjezdu dle
pravidelného jízdního řádu. Řidiči budou informovat cestující o této změně!
Linky 401 a 402 pojedou v Ostrovačicích obousměrným odklonem po místních komunikacích ulicemi Veveří,
Kníničská, Žebětínská, po místní komunikaci spojující ulice Žebětínská a Osvobození (podjezdem pod dálnicí D1 na
výjezdu z Ostrovačic) a dále po své trase.

153, 401, 402

Spoje 6 a 76 linky 401 zastaví navíc na zastávce Ostrovačice, u hřbitova.
Od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017 pojede linka 301 mezi zastávkami Nyklovice a Bystré, MěÚ dle výlukového jízdního
řádu po objízdné trase Nyklovice – Olešnice – Trpín – Bystré. Na odklonové trase spoje zastaví v zastávce Olešnice,
náměstí.

VÝLUKA NA LINCE 301
4. 9. - 31. 10. 2017

301
VÝLUKA V ULICI HLINKY V BRNĚ

Z důvodu konání kulturní akce nebude v sobotu 2. září 2017 13:30 - 23:30 možný průjezd veškeré dopravy částí
ulice Hlinky.
Linky 25, 26, 37, 44, 52, 84 a N97 pojedou odklonem ulicemi Výstavní, popř. Veletržní, nevynechají však žádnou zastávku.

2. 9. 2017 (13:30-23:30)

25, 26, 37, 44, 52, 84, N97, H24

Zastávka Mendlovo náměstí pro průběžné spoje linek 25 a 26 ve směru od Výstaviště na ulici Úvoz bude přeložena
do ulice Veletržní. Doprava na linkách 1, 6, 25, 26 bude podle potřeby zejména ve večerních hodinách posilována
vloženými spoji.
Historická trolejbusová linka H24 bude po celý den mimo provoz.

VÝLUKA V KŘIŽOVATCE ULIC
SKÁCELOVA A PURKYŇOVA
2. 9. (6:00) - 3. 9. 2017 (23:00)

12, 30, 44, 53, 67, 84, x12

Z důvodu opravy kolejí bude od soboty 2. září 6:00 hod. do ukončení prací (předpoklad v neděli 3. září 2017)
omezen průjezd křižovatkou ulic Skácelova a Purkyňova.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Komárov - Česká.
Náhradní dopravu v úseku Česká - Technologický park zajistí mimořádná autobusová linka x12.
Linky 30, 44, 53 a 67 ve směru ze Slovanského náměstí na Záhřebskou
- obslouží zastávku Slovanské náměstí v přeložené poloze na začátku ulice Srbské;
- dále pojedou odklonem po místních komunikacích k pravidelné zastávce Skácelova.
Linky 30, 53 a 84 ve směru ze Záhřebské na Slovanské náměstí
- zastávku Skácelova obslouží v přeložené poloze na ulici Purkyňově (společně s linkou N93 směr centrum);
- dále pojedou odklonem a zastávku Slovanské náměstí obslouží v přeložené poloze v ulici Charvatské (společně s
linkou 32 směr Srbská).
Linka 67 ve směru do AVION Shopping Parku
- zastávku Skácelova obslouží v přeložené poloze na ulici Purkyňově (společně s linkou N93 směr centrum);
- dále pojede odklonem a zcela vynechá zastávku Slovanské náměstí;
- zastávku Charvatské obslouží v přeložené poloze v ulici Chodské (u křižovatky s ulicí Dobrovského).
- ve směru na Husitskou přeložena do ulice Charvatské k zastávce linky 32 směr Srbská a bez obsluhy linkou 67 směr Avion.
Z důvodu dokončení rekonstrukce tramvajové trati nebude od pátku 1. září 2017 22:55 (výluka bezprostředně
navazuje na prázdninovou výluku v ulici Kounicově a bude se týkat již nočních linek v noci 1./2.9.2017) do
ukončení prací (předpoklad 3. září 2017 23:00) i nadále možný průjezd částí ulic Kounicova a Jana Babáka.
Linka 12
- bude v provozu pouze v úseku Komárov - Česká;
- na České ve směru do Komárova obslouží zastávku v ulici Joštově (společně s linkami 5 a 6 směr Mendlovo náměstí);
Náhradní dopravu v úseku Česká - Technologický park zajistí mimořádná autobusová linka x12.
Linka 80
- obslouží zastávku Tábor směr Klusáčkova v přeložené poloze na ulici Veveří a dále pojede odklonem;
- zastávku Klusáčkova obslouží v přeložené poloze na ulici Šumavské.
Zastávka Klusáčkova pro linky x12, 34, 36, N93 a N99 bude přeložena v obou směrech přibližně o 250 metrů
blíže k centru.
Zastávka Klusáčkova pro linku 80 bude přeložena do ulice Šumavské (ke křižovatce s ulicí Kounicovou)
Z důvodu rekonstrukce kanalizace nebude od soboty 2. září 2017 5:45 hod. do ukončení prací (předpoklad 3. září
2017) možný průjezd veškeré dopravy ulicí Kroftovy.

VÝLUKA V ULICI KROFTOVĚ
2. 9. (5:45) - 3. 9. 2017

Linky 30, 36, N89 a N93
- pojedou mezi zastávkami Štursova a Přívrat obousměrným odklonem přes Rosického náměstí;
- zcela vynechají zastávku Vrázova;
- náhradou obslouží zastávku Rosického náměstí.

30, 36, N89, N93

Na trase linek 30, 36 a N93 souběžně probíhají další výluky.

www.idsjmk.cz
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Spojení si vyhledejte
na www.idsjmk.cz.
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