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AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ ZMĚNY
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Vážení cestující,
od pondělí 1. června 2020 dochází k dalšímu významnému
posílení regionálních vlakových spojů v Integrovaném
dopravním systému Jihomoravského kraje.
Nejvýznamnější změnu představuje zintenzivnění provozu
na páteřních linkách S2 a S3, kde začnou vlaky ve směrech
na Blansko a Tišnov jezdit v době špičky během pracovních
dnů opět v 15minutových intervalech.

N a b íd k a
p ra c o v n í
p o zi c e
st ra n a 5

V Adamově bude od 1.6.2020 bude platit jízdní řád pro
běžný pracovní den.
Přehled změn naleznete na straně 3 a na www.idsjmk.cz.

PŘEPRAVA PEJSKŮ, ZAVAZADEL, KOLOBĚŽEK,
JÍZDNÍCH KOL A DALŠÍHO VYBAVENÍ

SLEVOVÝ
PROGRAM

S pejskem na výlet, s jízdním kolem po našem kraji,
s taškou na letiště

VIDA!
VĚDECKÝ PARK

Přeprava spoluzavazadel v rámci IDS JMK se řídí pravidly uvedenými níže. Přeprava zvířat,
spoluzavazadel, kol, koloběžek s předplatní jízdenkou na 2 a více dní pro zóny 100+101
v těchto zónách na všech linkách IDS JMK zdarma.

Partnerem slevového programu IDS JMK
je vědecký park VIDA!, který cestujícím s
jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

Zdarma se přepravují:
Zavazadla do velikosti 30 x 50 x 20 cm.
Nákupní taška na kolečkách.
Malá zvířata ve schráně s nepropustným dnem (pejsci, kočky,...)
Malá dětská koloběžka, jeden pár lyží, snowboard, saně, boby.
Cestující ZTP a ZTP/P mohou přepravovat vodicího psa a další
kompenzační pomůcky.
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Za jízdenky Zlevněné A se přepravují:

Zakoupíte jednodenní všezónovou jízdenku za 47 Kč nebo jednodenní
bez Brna za 37 Kč třeba pro vašeho pejska.
Jízdní kola
Pro přepravu kola lze zakoupit jednodenní jízdenku za 70 Kč.
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Za jízdenky základní se přepravují:

www

Více na www.vida.cz.
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STRANA 5
www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx
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Tiskové chyby vyhrazeny

Zavazadla do velikosti 80 x 60 x 50 cm / 100 x 80 x 5 cm / válec o
délce 150 cm a průměru 5 cm.
Pejsci s nasazeným náhubkem.
Velké koloběžky pro dospělé.

Sleva na vstup ve výši 20 % se poskytuje
následovně:
Při prokázání se platnou měsíční, čtvrtletní
nebo roční předplatní jízdenkou vydanou
pro minimálně jednu zónu jinou než 100
nebo 101 nebo jednodenní jízdenkou
IDS JMK, obdrží cestující slevu na základní
vstupné ve výši 20%.
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74. PLAVEBNÍ SEZÓNA NA
PŘEHRADĚ STARTUJE V SOBOTU
V sobotu 30. května na Brněnské přehradě začne 74. plavební
sezóna. Lodě vyplují dle jízdního řádu, bez slavnostního
ceremoniálu.
Novinkou letošní sezóny je bezbariérová zastávka Sokolské
koupaliště, která nahradí původní zastávky Osada a
Sokolské koupaliště a také možnost platby za jízdné na lodi
kartou.
V průběhu sezóny DPMB představí opravenou loď Dallas
z roku 1955, o jejímž novém názvu může veřejnost stále
hlasovat.
Více na www.dpmb.cz.

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.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Vážení cestující,

PŘEHLED ZMĚN

od pondělí 1. června 2020 dochází k dalšímu významnému posílení regionálních vlakových spojů
v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje.
Linky S2 a S3
Nejvýznamnější změnu představuje zintenzivnění provozu na páteřních linkách S2 a S3, kde začnou vlaky ve
směrech na Blansko a Tišnov jezdit v době špičky během pracovních dnů opět v 15minutových intervalech.

S2, S3, 215, ...

Linka 215 v Adamově
Od pondělí 1. 6. 2020 bude městská linka 215 v Adamově jezdit podle jízdního řádu pro běžné pracovní dny.
Spěšný vlak Pernštejn
Od víkendu 30. a 31. května začne opět jezdit i spěšný vlak Pernštejn.
Linka S6
Vrací se zrušené vlaky na lince S6 Brno – Nemotice.
Linka S8
Vrací se zrušené vlaky na lince S8 Břeclav – Mikulov.
Linka S71
Vrací se zrušené vlaky na lince S71.
Linka S21
Prozatím se neobnovuje provoz na lince S21 v úseku Boskovice – Velké Opatovice, kde aktuálně probíhá
výluka. Vlaky se sem vrátí po jejím ukončení, ke kterému má dojít k 1. červenci.
Linky S91 a R56
Obnovení se prozatím netýká též posilových školních vlaků na lince S91 mezi Veselím a Strážnicí a spěšného
vlaku „Javořina“ na lince R56.
Linka S81
Od 29. května dojde k obnovení jednoho páru osobních vlaků na lince S81 v pracovní dny a dvou párů
spěšných vlaků na téže lince v neděli, respektive sobotu.
Noční regionální spoje
I nadále jsou mimo provoz noční vlaky a autobusy, které odjížděly z Brna po půlnoci.
Přeshraniční autobusové a vlakové linky
I nadále neobsluhují regionální linky 104, 910 a 816 zahraničí. Vlaková linka S82 je prozatím mimo provoz.
Vlaková linka S91 nejezdí prozatím po slovenském území.
Sledujte prosím další aktuální změny na www.idsjmk.cz.

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ
NA MORAVĚ
29.5. A 1.6.2020
S52

Ve dnech 29.5. a 1.6. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí
na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Velké Pavlovice - před staniční budovou
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
POZOR: Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek
551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Tiskové chyby vyhrazeny
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Od úterý 2.6. 2020 do soboty 27.6.2020 bude přesunuta zastávka Pohansko, rozc. (směr Lanžhot, Kostice).

PŘESUN ZASTÁVKY
POHANSKO, ROZC.

Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází o cca 300 metrů zpět (u zahradnictví).
Děkujeme za pochopení.

2.6.-27.6.2020

Od 1.6.2020 bude probíhat výluka v Brodku u Prostějova. Mění se drobně jízdní řád linky 755. Ukončení výluky
se předpokládá 20.9.2020.

VÝLUKA NA LINCE 755
OD 1.6.2020
755

Od pondělí 1. 6. 2020 do pondělí 14. 9. 2020 linky N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313 a 314 pojedou mezi
zastávkami Kuřim, žel.st. (resp. Kuřim, zámek) a Kuřim, kulturní dům obousměrně odklonem ulicemi Otevřená,
Jungmannova a Zborovská a dále po své trase.

VÝLUKA V KUŘIMI LEGIONÁŘSKÁ
OD 1.6.2020
N91, 152, 162, 302, 310, ...

Zastávku Kuřim, škola Jungmannova na objízdné trase obslouží pouze spoje pravidelně zde zastavující, ostatní
spoje tuto zastávku projíždí.
Změna zastávek:
Kuřim, škola Jungmannova (směr Kuřim, TOS): zastávka je přemístěna na ulici Jungmannovu, přibližně do
úrovně zastávky v protisměru.

BRNO: VÝLUKA KŘENOVÁ
31.-30.5 A 6.-7.6.2020

Z důvodu oprav bude od 6:00 v sobotu 30. května do 16:30 v neděli 31. května 2020 vyloučen provoz tramvají
a omezen provoz trolejbusů a autobusů v ulici Křenové.
Linka 8 bude rozdělena na dva úseky:
• Starý Lískovec, smyčka – Hlavní nádraží (1./2. kolej) a dále odklonem na Malinovského náměstí.
• Masná – Mifkova.

8, 10, 12, ...

Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Masná – Stránská skála - smyčka.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží (výstup na 2. koleji, nástup na 7.
koleji v ulici Masarykově).
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x8 v trase Hlavní nádraží (3./4. kolej) – Masná – Geislerova – Juliánov
po trase a zastávkách linky 12. V úseku Masná – Hlavní nádraží ve směru do centra pojedou autobusy odklonem
ulicemi Masnou, Mlýnskou a Rumištěm. Zastávka Masná bude v tomto směru přeložena do ulice Masné k
zastávce linek 64 a 67. Ve směru z centra obslouží linka x8 zastávku linek 31 a 33 za křižovatkou.
Linka x8 vynechá ve směru do centra zastávku Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská na Šujanově
náměstí.
Linky 31, 33, 49, E76, N89, N96 a N98 pojedou ve směru do centra odklonem ulicemi Masnou, Mlýnskou a
Rumištěm. Zastávka Masná bude přeložena do ulice Masné k zastávce linek 64 a 67. Ve směru z centra
obslouží všechny linky jednotně zastávku v ulici Křenové za křižovatkou s ulicí Masnou. Zastávka Vlhká ve směru
do centra nebude obsluhována, náhradou obslouží uvedené linky zastávku Čechyňská na Šujanově náměstí.
Linka 67 pojede ve směru do centra odklonem ulicemi Masnou a Rumištěm. Vynechá tak zastávky Masná a
Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská na Šujanově náměstí.
Ve směru z centra pojedou linky 31, 33, 49, 67, E76, N89, N96 a N98 po svých trasách ulicí Křenovou.
Stejná výluka proběhne také o následujícím víkendu 6. – 7. června 2020.

Tiskové chyby vyhrazeny

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

4

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NABÍDKA
PRACOVNÍ POZICE
Koordinátor IDS JMK – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici
do pozice Pracovník/Pracovnice informačního centra v Břeclavi pro dlouhodobý
pracovní poměr.
Náplň práce:
servis pro cestující v souvislosti se zaváděním elektronických jízdních dokladů
poskytování informací o IDS JMK řešení dotazů a podnětů cestujících.
Požadavky:
vzdělání vyučen nebo SŠ,
výborná znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek, organizace dopravy,
dobrá znalost práce na PC, velký podíl práce bude souviset se zadáváním dat schopnost
samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost, odolnost proti stresu,,
bez záznamu v trestím rejstříku,
schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
komunikativnost, odolnost proti stresu.
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity.
Další informace a kontakt: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole pošlete svůj životopis a
motivační dopis. Ve druhém kole s vybranými uchazeči proběhne ústní představení uchazeče před
komisí.
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 31.5.2020.
Aktuální pracovní nabídky uveřejňujeme na https://www.idsjmk.cz/zamestnani.aspx.
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TIP NA VÝLET S IDS JMK

KLUCANINA
Zděná rozhledna stojí v nadmořské výšce 401 m v blízkosti Tišnova. Její
celková výška je 29,3 m a na nejvyšší, třetí, vyhlídkovou plošinu ve výšce
24,6 m vede 133 schodů. Rozhledna je otevřena celoročně a vstup je
zdarma.
Rozhledna byla slavnostně otevřena 11. října 2003. Její stavbu iniciovalo
a organizovalo občanské sdružení Rozhled na Tišnov. Finanční prostředky
na výstavbu poskytlo město Tišnov a Ministerstvo pro místní rozvoj, velká
část byla vybrána ve veřejné sbírce. Uvnitř rozhledny jsou na jednotlivých
cihlách uvedena jméná dárců z Tišnova a okolních obcí.
Z rozhledny je vidět překrásně kopec Květnice, vrchol Sýkoře (druhý nejvyšší
vrchol Jihomoravského kraje. Samotné město Tišnov a další obce regionu.
Přístup k rozhledně
Od vlakového nádraží se vydejte ulicí Janáčkova a přes náměstí do ulice
Riegrova odkud můžete využít modrou značku. Využít lze i žlutou značku.
Doprava a jízdenky
Spojení od Brna je zajištěnovo vlaky linky S3 - zastávka Tišnov, žel.st.,
železniční stanice.
Pro vyhledání spojení využijte vyhledávač na www.idsjmk.cz. - hledejte
zastávku Tišnov, žel.st..

Z centra Brna potřebujete jízdenku na 5 zón (100+101+310+320+330).
Majitelům brněnské šalinkarty postačuje 3 zónová jízdenka.

Obvyklá otevírací doba
celoročně, vstup zdarma
Více o Tišnovsku na
https://www.tisnov.cz.
https://www.tisnov.cz

Letovice
Boskovice
Tišnov

Blansko
Klucanina

Vyškov
Kyjov

Znojmo

https://www.tisnov.cz.
https://www.tisnov.cz
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