INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKY
... INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ ...

22/2020

P o zv á n k a
d o Je sk y n ě
V ý p u st e k
st ra n a 4

ZMĚNY OD 1. 7. 2020
JÍZDENKY NA PLATEBNÍ KARTĚ
Vážení cestující,
od 1. července 2020 budete moci zaplatit bankovní kartou za
jízdu Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje
jak ve vozech městské dopravy v Brně, tak ve vlacích i ve většině
regionálních autobusů.

P o zv á n k a
d o p a m á te k
Te c h n ic k é h o
m u ze a v B rn ě
st ra n a 5

Aktuální informace uveřejňujeme postupně na webu www.idsjmk.cz
a na na našem Facebooku.

KUPUJTE PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY IDS JMK
NA BANKOVNÍ KARTĚ OD 1. 7. 2020

SLEVOVÝ
PROGRAM

Základní přehled změn

Technické muzeum
v Brně

Vážení cestující,
od 1. července 2020 budete moci zaplatit bankovní kartou za jízdu Integrovaným dopravním
systémem Jihomoravského kraje jak ve vozech městské dopravy v Brně, tak ve vlacích i ve
většině regionálních autobusů.
Jihomoravský kraj i město Brno dlouhodobě spolupracují na společném Elektronickém
odbavovacím systému (EOC), který přinese cestujícím celou řadu výhod.
Elektronickou předplatní jízdenku přiřazenou k bezkontaktní kartě si nově pořídíte na našem
novém eshopu, který spustíme na našem webu již nejen pro brněnské zóny 100 + 101, ale pro
celé území kraje.
V Brně si nebudete muset hlídat platnost jízdenek. Nikdy nezaplatíte více, než na kolik přijde
jednodenní jízdenka.
Pro cestu do kraje si koupíte kompletní sortiment jízdenek nově i ve všech vozidlech DPMB
ve validátoru.

Partnerem slevového programu IDS JMK je
Technické muzeum v Brně, ktere cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:
Sleva na vstupné do expozic muzea ve
výši 20 % se poskytuje následovně:
Hlavní expozice TMB, Brno, Purkyňova
105 poskytne slevu na vstup ve výši 20 %
ze základního vstupného při předložení
měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní
jízdenky vydané pro minimálně jednu
zónu jinou než zóna 100 nebo 101 nebo
jednodenní jízdenky IDS JMK.

Více o partnerovi na www.technicalmuseum.
STRANA 5
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Externí expozice TMB poskytne slevu ve
výši 20 % ze základního vstupného při
předložení jednodenní, měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenky IDS JMK
v externích expozicích muzea.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Ve dnech 20. a 21. 6. 2020 vždy od 7:00 do 15:00 hodin budou v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim odřeknuty
bez náhrady vlaky linky S3:
S3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928
S3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA
LINCE S3
20. - 21. 6. 2020
S3

O víkendu 27. a 28. 6. 2020 v době vždy od 4:40 do 14:10 hodin bude probíhat výluka mezi Modřicemi a
Hrušovany u Brna:
Linka ExP: V sobotu pojede vlak ExP/1749 z Brna o 5 minut dříve, v neděli jede podle pravidelného jízdního
řádu.

VÝLUKA MODŘICE HRUŠOVANY U BRNA
27. A 28. 6. 2020

Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Židlochovice: S3/ 4963, 4965, 4917, 4919, 4921, 4923 budou v úseku Modřice – Židlochovice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).
výchozí v žst. Židlochovice: S3/ 4966, 4968, 4918, 4920, 4922, 4924 budou v úseku Židlochovice – Modřice
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).

S3, EXP

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách:
• Linka A: Modřice – Hrušovany u Brna - Židlochovice
• Linka B: Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna) ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního
řádu
Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle
současného jízdního řádu.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Modřice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup stan. č.4, výstup stan.
č.1
▪ Popovice u Rajhradu - autobusy tuto zastávku neobsluhují (cestující mohou využít ostatních vlaků)
▪ Rajhrad - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
▪ Vojkovice nad Svratkou - v obci na ulici Hlavní, na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
▪ Hrušovany u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
▪ Židlochovice - (linka B) - na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“ příjezd: nástupiště č.3, odjezd:
nástupiště č.1 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“;příjezd: nástupiště č.1,
odjezd: nástupiště č.2
V pondělí 22. 6. 2020 od 8:00 do 14:05 hodin vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou po
dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

VÝLUKA VESELÍ NAD
MORAVOU - STRÁŽNICE

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou,
Zarazice, Crhounkova „
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

22. 6. 2020
S91

Ve dnech 22., 23. a 24. 6. 2020 v době vždy od 7:30 do 13:25 hodin budou vlaky na lince S31 v úseku Tišnov Nedvědice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA TIŠNOV NEDVĚDICE

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

22. - 24. 6. 2020
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Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Štěpánovice, obecní úřad“
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Borač“
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“

S31

2
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ
HYBEŠOVA A NOVÉ SADY
20. A 21. 6. 2020
1, 2, 10, 12

Z důvodu výměny výhybek a údržby tramvajové tratě bude od zahájení provozu v sobotu 20. června 2020 do 17:00
v neděli 21. června 2020 vyloučen provoz tramvají v ulici Hybešově a v prostoru zastávky Nové sady (1. a 2. kolej).
Linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Masarykova, Rašínova, Joštova,
Husova a Pekařská.Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská. Zastávka Mendlovo náměstí
směr Hlavní nádraží bude přeložena k nástupišti 3 (zastávka linek 5 a 6).
Linka 2 bude rozdělena na dva úseky:
- Stará osada – Hlavní nádraží a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova
- Mendlovo náměstí – Modřice, smyčka
Vynechá tak zastávky Václavská a Hybešova. V úseku Hlavní nádraží – Švermova obslouží všechny zastávky.
Přestup mezi oběma provozními úseky je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Nové sady – Hybešova – Václavská –
Mendlovo náměstí.
Zastávka Nové sady směr Mendlovo náměstí bude přeložena cca o 100 metrů zpět k chodníku, ve směru k
hlavnímu nádraží zastaví autobusy na 4. koleji. Ostatní zastávky budou obsluhovány na běžných zastávkách linky 1.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Stránská skála - smyčka.
Vynechá tedy zastávky Nové sady a Nové sady - smyčka. U hlavního nádraží obslouží pro nástup zastávku na
2. koleji, pro výstup zastávku na 6. koleji (pod hotelem Grand).
Linka 12 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem ulicemi Masarykova a Rašínova.
Vynechá tak zastávky Nové sady a Šilingrovo náměstí. Zastávku Hlavní nádraží obslouží na 1./2. koleji.

BRNO: PŘESUN ZASTÁVKY
ROZHRANÍ
22. 6. - 7. 8. 2020

Od pondělí 22. 6. 2020 od 7:00 hodin do 7. 8. 2020 23:59 hodin bude přesunuta zastávka Brno, Rozhraní v obou
směrech.
Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází cca 100 m směrem do Moravan. Děkujeme za
pochopení.

51, 501

REGIONÁLNÍ CYKLOBUSY IDS JMK
V PROVOZU
Využijte o tomto víkendu regionální cyklobusy IDS JMK.
Doporučujeme využít přímý cyklobus linky 108/817, který
jede bez přestupu do NP Podyjí.
Autobus odjíždí ze Zvonařky v 8:25 nebo v 10:25, pokračuje
přes Znojmo a Čížov do Vranova nad Dyjí.
Více na www.idsjmk.cz/cyklo.

Tiskové chyby vyhrazeny
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TIP NA VÝLET S IDS JMK
JESKYNĚ VÝPUSTEK
„tak trochu jiná jeskyně Moravského krasu“

O víkendu můžete jet vlakem S2 směr Blansko
v 8:00 hodin. Po přestupu na linku 157
v Adamově se s ní svezte přímo k jeskyni
Výpustek, která patří svou pohnutou historií k
zajímavým místům Moravského krasu.

barokního architekta J. B. Santiniho.
Za návštěvu stojí také křtinská kostnice,
objevená v r. 1991 a zpřístupněná v r. 2005.
O jeskyni Výpustek více na www.caves.cz nebo
www.cavemk.cz.
Pro jednu cestu k jeskyni Výpustek potřebujete
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč, majitelům předplatní
jízdenky na zóny 100+101 stačí jízdenka na 3
zóny za 27 Kč. Pro zpáteční cestu z městyse
Křtiny využijte reg. autobusovou linku 201.

Druhá světová válka nejvíce poznamenala
podstatnou část prostor jeskyně Výpustek.
Již v roce 1938 převzala podzemní unikát Čs
armáda, která zde měla muniční sklad. V
průběhu války pak byly jeskyně obsazena
německou armádou, která zde zřídila továrnu
na letecké motory.
Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně
znovu Čs armáda, která zde vybudovala
mohutný podzemní protiatomový kryt.

Otevřeno: celoročně https://www.caves.cz/jeskyne/jeskynevypustek.

Po návštěvě jeskyně se můžete vydat do
nedalekých Křtin, kterým vévodí chrám

Letovice
Boskovice
Blansko

Tišnov

Vyškov
Brno
Kyjov

Znojmo

Vstupné: uvedeno na webu
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek.

Hodonín
Mikulov

Břeclav

Autorem fotografie RNDr. Petr Zajíček
www.idsjmk.cz
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TIP NA VÝLET S IDS JMK
MIMOBRNĚNSKÉ EXPOZICE
TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ

Technické muzeum v Brně se zabývá technikou od hodinových
součástek až po letadla. V hlavní budově v Brně – Králově Poli
nabízí návštěvníkům 17 expozic jako např. parní a vodní motory,
historii optiky, výpočetní techniky, železářství, historické automobily,
stereovizi a další. Pořádá také výstavy krátkodobějšího charakteru.
Mimo hlavní budovu mohou zájemci v době turistické sezóny
navštívit šest mimobrněnských památek, situovaných od
slovenských hranic až po Vysočinu. Tři z nich patří mezi národní
kulturní památky.
Doporučené spojení k mimobrněnským expozicím Technického muzea v Brně.
nejbližší
zastávka IDS JMK

pěší
vzdálenost
od zastávky

spojení
linkami
IDS JMK

doporučná jízdenka
v so+ne+svátky
pro 2 dospělí + 3 děti*

doporučná jízdenka
pro jednotlivce

Stará huť u Adamova

Adamov, Stará huť

100 m

S2>157

4 zóny / 34 Kč

jednodenní / 190 Kč/150 Kč

Vodní mlýn ve Slupi

Slup

150 m

108>820

všezónová / 86 Kč

jednodenní / 190 Kč/150 Kč

Kovárna v Těšanech

Těšany

120 m

109, 612

4 zóny / 34 Kč

jednodenní / 190 Kč/150 Kč

Areál čs. opevnění v Šatově

Šatov, obecní úřad / Šatov

500 m / 900 m 108>818 / S82

všezónová / 86 Kč

jednodenní / 190 Kč/150 Kč

Větrný mlýn v Kuželově

Kuželov, točna

600 m

všezónová / 86 Kč

jednodenní / 190 Kč/150 Kč

Šlakhamr v Hamrech n/S

Mimo IDS JMK - spojení prosím hledejte v celostátním vyhledávačí IDOS, neplatí jízdenky IDS JMK

více variant

* Jednodenní jízdenka základní platí v nepracovní dny pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let. Jízdenka za 150 Kč určena pro držitele předplatní
jízdenky pro zóny 100+101.
Obvyklá otevírací doba památek
duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9.00–12.00 / 13.00–17.00
červen–září: úterý–neděle, svátky: 9.00–12.00 / 13.00–17.00
Otevírací dobu si ověřte na http://www.technicalmuseum.cz/pamatky.

Pro vyhledání spojení využijte
vyhledávač na www.idsjmk.cz.
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