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Integrované novinky
... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...
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jarní prázdniny
17.-21.2.2020
Od pondělí 17.2. do pátku 21.2.2020 budou v Jihomoravském
kraji jarní prázdniny.
S ohledem na nižší poptávku po přepravě vlakové,
autobusové a městské linky IDS JMK pojedou podle
prázdninových jízdních řádů. V Brně nebudou v provozu také
školní autobusové linky š85-š88.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost jízdním řádům a využívejte
vyhledávač spojení.

Jednodenní jízdenky
IDS JMK

Slevový
program

Ušetřete o víkendu s rodinou kupujte výhodné jednodenní jízdenky základní

Muzeum
Brněnska

Pro Vaše podzimní víkendové cestování po Jihomoravském kraji
můžete využívat výhodné jednodenní jízdenky IDS JMK.
Jízdenky jednodenní základní platí v sobotu + neděli + ve státní svátky
pro maximálně pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.
Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od zakoupení u řidiče
nebo označení v označovači jízdenek.

Při prodeji informujte prodávajícího, že požadujete jízdenku IDS JMK.
Jednodenní jízdenky zlevněné platí vždy pouze pro 1 cestujícího.
Nelze je použít pro 5 osob.

www.idsjmk.cz
www
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Poskytovaná sleva:
Muzeum Brněnska poskytne slevu 50 % ze
základního vstupného při předložení platné
roční předplatní jízdenky; 10 % ze základního
vstupného při předložení platné předplatní
jízdenky na všech svých pobočkách.
Slevy platí na stálé expozice i aktuální
výstavy. Slevy se nedají kombinovat se
zlevněným vstupným ani s jinými slevovými
kartami a průkazy.
Více o muzeu na odkazu:
https://www.muzeumbrnenska.cz.

https://www.muzeumbrnenska.cz
www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Jednodenní jízdenky koupíte:
na železničních stanicích,
u řidičů v regionálních autobusech,
na předprodejích DPMB,
u ostatních autobusových dopravců v JMK,
v oficiální mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

24 H

Partnerem slevového programu IDS JMK
je Muzeum Brněnska poskytující slevu
na vstup. Muzeum spravuje následující
expozice: Podhorácké muzeum, Muzeum
ve Šlapanicích, Památník Mohyla míru,
Památník písemnictví na Moravě, Muzeum
v Ivančicích a Vila Löw-Beer v Brně.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Ve dnech 15. a 16.2.2020 od 7:00 do 15:00 hodin budou v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim odřeknuty bez
náhrady vlaky linky S3:

Výluka na lince S3

S3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928

15.-16.2.2020

S3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971

S3

Ostatní vlaky linky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.
Od 17. do 23.2.2020 vždy od 8:15 do 13:30 hodin bude probíhat výluka na lince S82 mezi Znojmem a Retzem/
Stockerau.

Výluka na lince S82

Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude organizována
podle výlukového jízdního řádu.

17.-23.2.2020
S82

POZOR:Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 27 minut dříve, než je pravidelný
odjezd vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět až o 36 minut později.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“
• Znojmo-Nový Šaldorf – na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, Konice, rozc 1.0““
• Šatov – na zastávce autobusů IDS JMK „Šatov, křižovatka“
• Unterretzbach – na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstraβe“
• Retz – u nádražní budovy
• Hollabrunn – u nádražní budovy
• Stockerau – u nádražní budovy
Ve dnech 18. a 20.2. 2020 vždy od 8:00 do 13:40 hodin budou vlaky na lince S41 v úseku Bohutice – Moravský
Krumlov a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S41

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

18. a 20.2.2020

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
▪ Rakšice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Krumlov, Rakšice, žel. st.“)
▪ Bohutice – v obci, na křižovatce u restaurace „U Cóla“.

S41

Dne 18.2.2020 od 7:55 hod. do 14:10 hodin budou vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S8

V úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní
dopravy.

18.2.2020
S8

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
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 – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• 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.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad
Jevišovkou, žel. st.“
Od 17.2.2020 od 8:30 hodin nepřetržitě do 28.2.2020 do 16:30 hodin bude probíhat výluka vlaků v úseku
Šakvice – Vranovice.

Výluka na lince S3
Šakvice - Vranovice

Ostatní vlaky linky S3 v úseku Brno – Břeclav jedou dle svého pravidelného jízdního řádu.

S3

www

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• Pouzdřany - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

V pracovních dnech budou vlaky linky S3/ 4601, 4603, 4605, 4645, 4604, 4606, 4614, 4670 v úseku Vranovice
– Šakvice a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou dle výlukového jízdního řádu.

17.-28.2.2020
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Výluka na linkách 105
a 530
18.02.-10.03.2020

Od 18.2.2020 do 10.3.2020 bude probíhat výluka na linkách 105 a 530.
Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela obousměrně odklonem po
silnicích III/39615, II/414, obec Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou všechny spoje
obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st.
Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích
III/39614, III/39613 a II/414. Bude tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ.

105, 530

Tarifní informace:
• Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle
skutečného množství projetých tarifních zón.
• Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec)
započítávána do jízdného.
Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na silnici III/39615 (silnice směr Novosedly) v
Brodě nad Dyjí před domy č.p. 21 a č.p. 95, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530.
Neobsluhované zastávky:
Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 jen v nepracovní dny (soboty a neděle)

dočasné zrušení
zastávky úzká v ulici
dornych
14.02.(22:30)-30.04.2020
40, 48, 50, 61, 63, N94, ...

Z důvodu pokračujících stavebních prací v rámci projektu Tramvaj Plotní budou od 22:50 v pátek 14. února
2020 v uzlu Úzká dočasně zrušeny zastávky na ulici Dornych.
Linky 40, 48, 50, 61, 63, N94 a N95 ve směru do Komárova vynechají zastávku Úzká u železničního viaduktu.
Náhradou je možné použít zastávku Hlavní nádraží.
Linky 40, 61 a N95 ve směru k hlavnímu nádraží vynechají zastávku Úzká u tramvajového ostrůvku. Náhradou
je možné použít zastávky Zvonařka nebo Hlavní nádraží.
Obsluha zastávek v ulici Úzké se nemění.
Ve dnech 26. až 28.2.2020 vždy od 8:30 do 14:25 hodin budou vlaky S41/ 14414, 14415, 4452, 4455, 14416,
14417, 4454, 4457, 14418, 14419, 4456, 4459, 14420, 14421 v úseku Moravské Bránice - Ivančice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.

Výluka na lince S41
Moravské Bránice Ivančice

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Ivančice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“)
▪ Ivančice město – u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)
▪ Ivančice letovisko – na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
▪ Moravské Bránice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Moravské Bránice, žel. st.“)

26-28.02.2020
S41

Ve dnech 26. a 27.2.2020 vždy od 8:00 do 14:00 hodin budou vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno
Kr. Pole – Brno hl.n. – Vyškov - Kojetín nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince R8
26.-27.02.2020

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

R8

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před staniční budovou u viaduktu Křenová;
- směr do Brna: na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

Tiskové chyby vyhrazeny
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