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Celý Ids JMk

!
1. InforMaCe k provozu ve čtvrtek 16. 6. 2011

aktuální souhrn informací o předpokládaném zajištění provozu 
veřejné dopravy na území Jihomoravského kraje (stav k 15. 6. 

12:00):

• podle pravidelných jízdních řádů budou jezdit všechny regionální 
autobusové linky s číselným označením vyšším než 100.  Na linkách 
302 a 303 nepojedou spoje zajišťované Dopravním podnikem města 
Brna. 

• v době stávky nebudou provozovány železniční spoje českých 
drah. Jihomoravský kraj si uvědomuje potřebnost dopravního spojení 
do zaměstnání a škol. Proto ve spolupráci s koordinátorem IDS JMK - 
společností KORDIS JMK a Českými drahami zajistil alespoň minimální 
náhradní autobusovou dopravu na trasách, kde k vlakům neexistuje 
alternativa ve formě jiných autobusových linek. 

• náhradní doprava za vlaky bude zajištěna na vlakových linkách 
s2, s3 a r5. Mimo těchto linek není možné náhradu vlaků zajistit. Ve 
většině případů však existují alespoň částečné alternativy stávajícími 
autobusovými linkami IDS JMK.

• Do stávky se rovněž zapojí řidiči Dopravního podniku města Brna. 
v době od 5 do 9 hodin a od 14 do 19 hodin budou zajištěny spoje 
na následujících nejdůležitějších linkách v Brně: 1, 2, 8, 12, 25, 26, 33, 
37, 92, 93 a 94. Mimo tuto dobu nebude provoz zajištěn.  Pro linky 31, 
41, 47, 48, 71 a 75 platí zvláštní podmínky provozu, které naleznete na 
www.idsjmk.cz/#110620.

Poslední noční rozjezd bude v Brně ve středu 15. 6. ve 23,30 hod. z 
hlavního nádraží. Stávka bude ukončena 16. 6. ve 24,00 hodin. První 
rozjezd bude 17.6. v 0,00 hodin od hlavního nádraží.

• upozorňujeme cestující, že v době stávky:
- návaznost regionálních autobusových linek na linky městské dopravy 
v Brně a na železniční linky v rámci Jihomoravského kraje bude pouze v 
minimálním rozsahu,

- mohou vzhledem ke stávce na železnici vzniknout kapacitní 
problémy na regionálních autobusových linkách IDS JMK, 

- vzhledem k intenzitě provozu na silničních komunikacích mohou 
vznikat zpoždění jednotlivých spojů, což může mít dopad do některých 
vzájemných návazností regionálních autobusových linek IDS JMK.

- Z důvodu průjezdu velkého počtu autobusů náhradní dopravy 
projíždějících kolem hlavního nádraží v Brně není možné garantovat 
časy odjezdů uvedené v jízdních řádech.

2. pŘeHled krÁtkýCH vlakovýCH výluk
Jedná se o krátkodobé výluky bez narušení dopravy, vlaky jsou obvykle 
nahrazovány autobusy. V případě potřeby mohou být výluky zrušeny 
nebo zkráceny.

25. a 26. 6. 2011
s3 - Brno Hlavní nádraží - Vranovice  od 9:40 do 16:15 hodin. Z důvodu 
nedostatečná kapacita tratě budou některé vlaky nahrazeny autobusy.

Brno

3. výluka traMvaJí na ulICI CeJl
Z důvodu opravy kolejí bude od ranních výjezdů v sobotu 18. června 
nepřetržitě do ukončení prací v neděli 19. června 2011 (předpoklad 
do 16 hodin) vyloučen provoz tramvají 2, 4 a 9 v ulici Cejl. Aktuální 
informace naleznete na http://www.dpmb.cz/#1.

4. Ms superBIků - doprava na Masarykův okruH
V rámci konání akce FIA WTCC, Mistrovství světa cestovních vozů 
na brněnském Masarykově okruhu bude v neděli 19. června 2011 od 
8 do 18 hodin v provozu příležitostná autobusová linka 400 na trase 
Mendlovo náměstí - Automotodrom, Start. Doprava na lince je zdarma. 

zMěny v dopravě

folklórní festIval strÁžnICe
Navštivte tradiční Mezinárodní folklórní festival 
Strážnice, který se koná od 23.–26. 6. 2011.  Více 
informací o festivalu naleznete na www.nulk.cz.
Za návštěvu stojí také Muzeum vesnice jihovýchodní 
Moravy. Muzeum Vás seznámí se způsobem života a 

bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. 
Strážnice je také výchozím bodem pro projížďky po Baťově kanále parníkem 
nebo si můžete vypůjčít vlastní  loď. 
Z Brna do Hodonína můžete vyrazit rychlíkem R5 např. v čase 6:36, 8:36 
nebo 10:36. V Hodoníně navazuje vlaková linka S91, která Vás doveze až do 
Strážnice. Pro jednu cestu potřebujete na univerzální jízdence označit 12. 
pole.

zoo a Hrad 
Zoologická zahrada v Brně patří mezi nejkrásnější v 
ČR. Rozkládá se v lokalitě přírodní rezervace Mniší 
hora. V zahradě můžete obdivovat téměř  800 zvířat 
z 210 druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Mezi 
nejkrásnější expozice patří Tygří skály nebo Tropické 
království.
Hrad Veveří patří mezi nejvýznamnější hrady na Moravě. 
Z jeho ochozů a věže je nádherný výhled do okolí. 

Otevřeno je od května do září denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí, v dubnu a 
říjnu pouze o víkendech od 9 do 16 hodin.

Z centra Brna jeďte tramvají číslo 1, 3 nebo 11 a vystupte na zastávce 
Zoologická zahrada. K zoologické zahradě odtud dojdete pěšky. Na hrad 
Veveří se odtud dostanete autobusovou linkou 303. Pro cestu z centra Brna 
na přehradu potřebujete dvouzónovou jízdenku s platností 60 minut, pro cestu 
na hrad Veveří jízdenku třízónovou s platností 90 minut. 

tIpy na výlet s Ids JMk

kompletní informace o zajištění dopravy Jihomoravským krajem 
- tisková informace, plány vedení linek, jízdní řády náhradní 
autobusové dopravy naleznete na www.idsjmk.cz/#110620.
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