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velká letní vlaková výluka v Brně od 13. 7. 2013
Od 13. 7. 2013 začíná velká výluka vlaků, která se týká linek R2, R3, R6, S2, S3, R6, R7 a také vlaků
EC a Ex. Pro cestu do centra Brna doporučujeme z vlaků R3 a S3 ze směru od Tišnova vystoupit
v Brně-Králově Poli a pokračovat tramvajovou linkou 6 do centra. Z vlaků R2 a S2 ze směru od Blanska
doporučujeme vystoupit v Brně-Židenicích a poté pokračovat tramvají 2.
Výlukové jízdní řády:
S2 a R2 - www.idsjmk.cz/jrady/S2R2x.pdf
S3 a R3 - www.idsjmk.cz/jrady/S3R3R5x.pdf
R7 a S71 - www.idsjmk.cz/jrady/R7S71x.pdf
S6 a R6 - www.idsjmk.cz/jrady/S6R7x.pdf
Více informací a plánek výluky naleznete na druhé stránce infomailu nebo na www.idsjmk.cz/#130702.

aktuální výluky a změny v dopravě v Brně a jmk
doprava během prázdnin a svátků - www.idsjmk.cz
Během prázdnin nejedou na regionálních autobusových a vlakových
linkách vybrané spoje. V Brně je doprava na městských linkách 1 až 84
vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY.
Ve dnech svátků 5. a 6. 7. 2013 pojedou linky 1 až 84 podle jízdních
řádů platných pro SOBOTY. U regionálních vlakových a autobusových
linek sledujte omezení vybraných spojů vyznačené v jízdních řádech.
Výluka na lince 320 (Nuzířov - Lipůvka) - www.idsjmk.cz/#130713
Od 1. 7. 2013 do 15. 9. 2013 bude zcela uzavřena silnice mezi
Nuzířovem a Lipůvkou. Spoje linky 320 vedené až do Lipůvky budou
ukončeny v zastávce Malhostovice, Nuzířov. Zastávku Lipůvka není
možné linkou 320 obsloužit.
Výluka na lince 432 - www.idsjmk.cz/#130714
Od 6. do 7. 7. 2013 pojedou všechny spoje linky 432 v trase Ivančice
– Znojmo a Znojmo – Ivančice mezi zastávkami Ivančice, žel. st. a
Moravský Krumlov, Rokytná odklonem po objízdné trase přes
Alexovice, Řeznovice a Polánku do Rokytné a dále po své pravidelné
trase. Vynechají zastávky Ivančice, Němčice a Ivančice, Budkovice.

cestování studentů o prázdninách
Předplatní jízdenka se skládá ze dvou částí – z průkazky
a kupónu. Průkazka je základ, protože tou potvrzujete,
že máte na slevu nárok a že Vám dopravce může prodat
zlevněný kupón. Průkazky pro studenty platí letos do 30. 9. 2013),
případně do doby dosažení 26. narozenin.
Nový roční, čtvrtletní nebo měsíční kupón si tedy ke stávající
průkazce můžete koupit až do konce září.
Pokud budete nadále student, musíte si však během září vyřídit novou
průkazku, jinak by předplatní jízdenka už neplatila. Vždy musí platit jak
kupón tak průkazka. Roční jízdenka pro studenty Vám rovněž nebude
prodána, pokud byste během její platnosti dovršil věk 26 let.
Upozorňujeme, že v měsíci červenci a srpnu nelze využívat
univerzální žákovské jízdenky. Je nutné cestovat za základní jízdné.
Na provoz IDS JMK přispívá Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje

Dočasné spoje 105 až 116 pojedou v úseku Ivančice, nám. – Ivančice,
Budkovice a zpět. Pojedou taktéž obousměrně po objízdné trase.
Výluka na linkách 820 a 821 - www.idsjmk.cz/#130712
Od 1. do 31. 7. 2013 pojedou linky 820 a 821 po odklonové trase
Hrádek – Velký Karlov – Dyjákovice. Přestup mezi linkami 820 a 821
je zajištěn ve Velkém Karlově.
pokračování výluky v kyjovicích - www.idsjmk.cz/#130711
Od 1. 7. pokračuje další etapou výluka v Kyjovicích.
výluka v ivanovicích - linky 41,71, N91 - www.idsjmk.cz/#130709
Z důvodu výstavby kanalizace je od 5:00 hodin v pondělí 1. 7. 2013
do konce srpna pro dopravu uzavřena ulice Mácova v Ivanovicích,
proto dochází v výluce na linkách 41, 71 a N91. Jízdní řády naleznete
na www.idsjmk.cz/linky.aspx.
krátké vlakové výluky - www.idsjmk.cz/default.aspx#vlak
VÝLUKY V BRNĚ - více na webech www.dpmb.cz a www.idsjmk.cz.
- Výluka tramvají do Obřan - www.idsjmk.cz/#130710.
- Výluka trolejbusů v sídlišti Vinohrady - www.idsjmk.cz/#130708.

slevový program IDS JMK
Společnost
NAKOLOBCE.CZ
poskytne
osobám, které přijedou do půjčovny
koloběžek v obci Vilémovice 95 a prokáží
se platnou jednodenní, měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenkou IDS JMK,
slevu na půjovném ve výši 20 %.
V případ jednodenní turistické jízdenky
poskytne v nepracovní dny slevu všem
osobám, které s touto jízdenkou přijedou.
Na ostatní platné jízdenky IDS JMK
se poskytuje sleva 10 %. Slevu nelze
kombinovat s jinými slevami!
www.nakolobce.cz
©2013 KORDIS JMK, a.s., www.idsjmk.cz, info@kordis-jmk.cz

výluky vlaků v brně Od 13. 7. do 11. 8. 2013
Rychlíky a spěšné vlaky pojedou ze stanice Brno-Slatina a zastaví v
Brně-Židenicích.

R3

Rychlíky ve směru Brno – Tišnov – Žďár nad Sázavou –Praha pojedou
pouze ze stanice Brno-Královo Pole.

Vlaková linka S2 bude v městě Brně rozdělena na 2 části:
První část Brno – Blansko – Březová nad Svitavou bude ukončena/
výchozí v Brně-Židenicích. Druhá část Brno – Křenovice pojede z Hlavního
nádraží přes Chrlice.

S2

Vlaková linka S3 bude v městě Brně rozdělena na 2 části:
První část (Žďár nad Sázavou –) Tišnov – Brno – Modřice zastaví v
Řečkovicích, Králově Poli, Lesné a Židenicích a dále pojede bez zastavení až
do Modřic, kde bude možné přestoupit na vlaky směr Břeclav. Druhá část
pojede z Hlavního nádraží přes Modřice do Břeclavi.

S3
S6

Osobní vlaky linky S6 směr Nesovice (ev. Nemotice, Kyjov) vedené
pravidelně přes Brno-Židenice budou odkloněny přes Brno-Černovice.

Většina spěšných vlaků linky R6 zastaví v Brně - Slatině, kde bude
umožněn přestup na linku R2.

Rychlíky R7 budou nahrazeny autobusovou dopravou už z Brna hl.n.
Stanoviště autobusové dopravy u budovy Hlavního nádraží směr
viadukt Křenová.

R7

Náhradní doprava a tarifní informace
Mezi HLN a nádražími v Králově Poli a Židenicích budou vlaky nahrazeny
tramvajovou dopravou - linky 2 a 6.
V tramvajích budou některé druhy jízdních dokladů (vydaných mimo Tarif
IDS JMK) platné pouze ve spojení s doplňkovým potvrzením, které cestující
obdrží v pokladnách nebo u vlakového personálu. Informujte se před cestou v
pokladně nebo během cesty u vlakového personálu, zda potvrzení potřebujete.
Cestující využívající jízdenky IDS JMK mohou využívat všechny linky městské
dopravy v Brně bez omezení.
Kompletní informace www.idsjmk.cz.
Omlouváme se za komplikace při Vašich cestách.

České dráhy: www.cd.cz - ( 840 112 113
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