integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Integrované novinky

43 2019

... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...

P o zv á n k a d o
Ži d lo c h o v ic
st ra n a 4

Změny v dopravě a tarifu
od 15. 12. 2019 a 1. 1. 2020

N a b íd k a
p ra c o v n íc h
p o zi c
st ra n a 5

Vážení cestující,
informace ke změnám v dopravě plánované od 30. 11., 15. 12.
2019 a 1. 1. 2020 uveřejníme postupně na webu www.idsjmk.cz od
středy 27. listopadu 2019.
O víkendu určitě navštivte Židlochovice, kde se koná tradiční
pochod rakouských čertů.
Těší se na vás organizátoři z Židlochovic.

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

Technické muzeum
v Brně

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
Technické muzeum v Brně, ktere 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

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.

@

info@kordis-jmk.cz

Více o partnerovi na
www.technicalmuseum.cz.
strana 5
www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx

www.fb.com/idsjmk.cz

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 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.
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Ve dnech 27. a 28. 11. 2019 bude pokračovat výluka na lince S3 mezi Brnem a Vranovicemi/Šakvicemi z
důvodu nedostatečné kapacity trati.

Výluka na lince S3
Brno - Vranovice

Vlaky linky S3 z Brna:
Většina vlaků jede v úseku Hrušovany u Brna – Vranovice – Šakvice o cca 3 min. dříve dle výlukového jízdního
řádu. V pracovní dny (X) jsou vlaky linky S3/4921, 4903, 4925, 4613, 4927, 4905, 4929, 4615, 4931, 4907, 4933, 4617,
4619, 4621, 4625, 4627, 4629, 4631 nahrazeny autobusy, které jedou po třech linkách dle výlukového jízdního řádu.

27. - 28. 11. 2019
S3

Vlaky linky S3 do Brna:
Většina vlaků přijíždí do Brna dolního n. o cca 15 min. později a jízdu zde končí (vlaky směr Tišnov nečekají
na příjezd zpožděných vlaků). Z důvodu zpoždění jsou za tyto vlaky vedeny souběžné autobusové spoje v
úseku Hrušovany u Brna – Brno.
Návaznost na autobusové linky 521 a 522 je zajištěna na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
V pracovní dny (X) jsou vlaky linky S3/4616, 4618, 4642, 4908, 4924, 4620, 4926, 4910, 4928, 4622, 4930, 4912,
4932, 4602, 4934, 4624, 4626, 4628 a 4644 nahrazeny autobusy, které jedou po třech linkách dle výlukového
jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu po čtyřech odlišných linkách:
Linka A (zrychlená mimo Hrušovany u Brna): Brno dolní n. – Modřice – Vranovice.
Linka B (zastávková): Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – Židlochovice – (Hrušovany u Brna) –
Žabčice – Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice.
Linka C (jen do/z Hrušovan u Brna): Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – (Židlochovice) – Hrušovany u Brna.
Linka P (obsluha zastávky Popovice u Rajhradu): Modřice – Popovice u R. - Rajhrad – Vojkovice – Hrušovany
u Brna – Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice a zpět.
Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno dolní nádraží - nástup – na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní nádraží“
- výstup – na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty) na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
▪ Modřice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“
▪ Popovice u Rajhradu - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Popovice, žel. st.“ (obsluhuje jen náhradní
autobusová linka P)
▪ 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.“ a na zastávce
autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
▪ Žabčice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“ a na zastávce autobusů IDS JMK „
Žabčice, u Mahovských „ (jen výstup)
▪ Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
▪ Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
▪ Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
▪ Šakvice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“

Výluka na linkách R8,
R12, S71

V úterý 26. 11. 2019 od 8:30 do 13:30 hodin bude upraven provoz vlaků linek R8, R12 a S71.
Vlaky linky R8 směr Vyškov/Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Kojetín nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Vyškov/Olomouc budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. - Nezamyslice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

26. 11. 2019
R8, R12, S71

Vlaky linky S71 budou v úseku Vyškov na Mor. - Nezamyslice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.
Neobsluhované zastávky: Brno-Židenice
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Tiskové chyby vyhrazeny

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Kojetín - před staniční budovou
Nezamyslice - před staniční budovou
Chvalkovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané“
Ivanovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, aut. st.“
Hoštice - Heroltice – u železniční zastávky
Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
Brno hl. n. - směr z Brna: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ a směr do Brna na ulici
Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Výluka na linkách R8,
R12,

Ve dnech 27. a 28. 11. 2019 vždy od 8:00 do 14:00 hodin bude probíhat vlaková výluka na linkách R8 a R12.
Vlaky linky R8 směr Vyškov/Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Vyškov nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Vyškov/Olomouc budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. - Vyškov nahrazeny
autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

27. a 28. 11. 2019
R8, R12

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Neobsluhované zastávky: Brno-Židenice
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
Brno hl. n. - směr z Brna: na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ a směr do Brna na ulici
Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy
V úterý 26. 11. 2019 od 8:00 hodin do 20:00 hodin bude linka 104 vynechávat zastávku Laa an der Thaya,
Stadtplatz. Místo toho bude obsluhovat zastávku Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße, která se nachází na
hlavní silnici B45 směrem k vlakovému nádraží.

Výluka v laa an der
thaya
26. 11. 2019

Neobsluhované zastávky:
Laa an der Thaya, Stadtplatz

104

Změna zastávek:
přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa an der Thaya, Staatsbahnstraße
V sobotu 23. 11. 2019 od 6:30 hodin do 17:00 hodin linky 542 a 556 pojedou mezi zastávkami Velké Bílovice,
kovárna a Velké Bílovice, aut. nádr. odklonem po následující trase:

sobotní Omezení ve
velkých bílovicích

ve směru z Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi U Školky, Mírová a Podivínská – v tomto směru
jízdy obsluhují standardně všechny zastávky po trase.

23. 11. 2019

ve směru do Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi Svárov, U Hřiště, Záhumní a Čejkovská – v
tomto směru jízdy je zastávka Velké Bílovice, kovárna pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici Čejkovskou.

542, 556

Od 6:00 hodin v sobotu 23. listopadu 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 24. listopadu 2019 do 18:00
hodin nebudou tranvaje 4 a 9 obsluhovat centrum Brna.

BRNO: Výluka přes
náměstí svobody

Linka 4 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komenského náměstí obousměrným odklonem přes
Šilingrovo náměstí. Vynechá zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.

23. a 24. 11. 2019

Linka 9 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Česká (přeložená zastávka) odklonem přes Šilingrovo
náměstí. Vynechá zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody.

4, 9

Zastávku Česká obslouží na ulici Joštově (společně s linkami směr Moravské náměstí).
Změna zastávek:
Zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody nebude možné obsloužit!

BRNo: Výluka na lince
25

V sobotu a neděli 23. a 24. listopadu 2019 bude upraven provoz linky 25. Linka 25 pojede pouze v úseku
Novolíšeňská / Stará osada – Nemocnice Bohunice. Náhradní dopravu mezi zastávkami Nemocnice
Bohunice – Osová zajistí autobusová linka x25. Autobus obslouží běžné zastávky trolejbusu.

23. a 24. 11. 2019
25
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Tipy na výlety

Pro cestu z Brna využijte vlaky a v Hrušovanech u Brna
přestupte na autobusové linky 521 a 522.
Spoje linek 521, 522 a 505 budou operativně posilovány
s ohledem na poptávku po přepravě.
Více o akci na http://www.certi-zidlochovice.cz.
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Hledáme tě
Koordinátor IDS JMK- společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici podpory
EOC a provozu IDS JMK pro dlouhodobý pracovní poměr.
Náplň práce:
zadávání dopravních informací pro cestující do SW dispečinku,
telefonická podpora zaváděného elektronického odbavení
cestujícího,
podpora služebních čet a řidičů,
práce v sále dispečinku ve směnném provozu ranní/odpolední
pouze pracovní dny,
další činnosti spojené s komunikací s cestujícími.
Požadavky:
vzdělání vyučení, SŠ nebo VŠ,
základní orientace v IT technologiích nebo odbavovacích zařízení,
znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek,
schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
smysl pro plnění zadaných úkolů, odolnost proti stresu,
bez záznamu v trestním rejstříku (nutno doložit při podpisu smlouvy).
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity,
práci, která má smysl…

Kontakt:
Termín pro přihlášení do výběrového řízení na tuto pozici (zaslání životopisů a motivačních dopisů)
je 25. 11. 2019. Vaše přihlášky posílejte co nejdříve - uchazeče si budeme zvát i před skončením
termínu pro posílání životopisů a motivačních dopisů.
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 25. 11. 2019.
www
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