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hledáme vás na 
dotazování cestujících

ušetřete s moBilní aplikací
ids jmk poseidon

www.idsjmk.cz                 

Tiskové chyby vyhrazeny

naBídka Brigády
a pracovních pozic

železniční výluky
v jihomoravském kraji
Vážení cestující,
také v dalším týdnu budou pokračovat výluky na železnici.
Podrobné informace jsou uvedeny infomailu a také na webu 
www.idsjmk.cz. 
Omlouváme se za komplikace při cestování.

Mobilni App ids jmk poseidon 
je oficiální aplikací společnosti 
KORDIS JMK, a.s. (koordinátora 
Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje 

– IDS JMK), která je určena pro 
poskytování informací o IDS 
JMK a pro prodej kompletního 
sortimentu jednorázových a 
jednodenních jízdenek IDS JMK 
platných ve všech prostředcích 
veřejné dopravy zahrnutých do 
IDS JMK.

Aplikace je určena pro platformy 
Android a iOS.

Nabijte kredit a 
kupujte výhodné 
jízdenky IDS JMK

pro Brno i
 Jihomoravský 

kraj.

v aplikaci koupíte jednorázové jízdenky ids jmk 
nejvýhodněji za cenu univerzální jízdenky
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chcete si přivydělat? Nebojíte se 
komunikovat s lidmi? Hledáme několik 
tazatelů z celého kraje pro provedení 
dopravního průzkumu - dotazování se na 
názory cestujících na území celého kraje.

odměna odpovídá náročnosti práce. 
datum a čas, kdy práci budete vykonávat 
si stanovíte sami.

Přihlásit se můžete na emailu: 
info@kordis-jmk.cz.

--------------------------------------------------------------

hledáme také pracovníky na pozici:
Dispečer IDS JMK
Specialista v dopravě - evropské projekty

Více na straně 2.
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srovnání cen jednorázových jízdenek
papírové jízdenky x jízdenky z aplikace poseidon 
platnost jednorázové jízdenky 

zónová / časová

papírová 
jízdenka

jízdenka 
poseidon

Úspora

2 úseky nebo 10 minut 
 v autobusech mimo zóny 

100+101
2 zastávky na železnici 

maximálně 30 minut
doplatek za 1 zónu při 

kombinaci jízdních dokladů

16 Kč* 13,00 Kč 3,00 kč

2 zóny / 45 minut 20 Kč 19,50 Kč 0,50 kč

3 zóny / 90 minut 27 Kč 26,00 Kč 1,00 kč

4 zóny / 90 minut 34 Kč 32,50 Kč 1,50 kč

5 zón / 120 minut 42 Kč 39,00 Kč 3,00 kč

6 zón / 120 minut 49 Kč 45,50 Kč 3,50 kč

7 zón / 150 minut 56 Kč 52,00 Kč 4,00 kč

8 zón / 150 minut 63 Kč 58,50 Kč 4,50 kč

9 zón / 180 minut 71 Kč 65,00 Kč 6,00 kč

10 zón / 180 minut 78 Kč 71,50 Kč 6,50 kč

neomezená /  180 minut 86 Kč 78,00 Kč 8,00 kč

*Při kombinaci jízdních dokladů slouží jako doplatková jízdenka na 1 chybějící zónu. 
Ve vlacích platí pro cestu do 2 zastávek ve stejné nebo sousedící zóně maximálně 30 
minut. V autobusech mimo zóny 100+101 platí pro cestu na 2 úseky nebo 10 minut. V 
autobusech v zóně 575 jízdenka neplatí.

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje
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dispečer

Tiskové chyby vyhrazeny

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá zaměstnance na pozici specialista v dopravě pro 
evropské projekty.
 
Náplň práce:

zajištění realizace jednotlivých projektů dle schváleného harmonogramu a dle 
pokynů zahraničních partnerů,
zajištění publicity projektů – komunikace na sociálních sítích, výpomoc při tvorbě 
grafických a propagačních materiálů, výpomoc při správě webových stránek,
zpracování analytických podkladů o stavu veřejné dopravy a regionálním rozvoji 
Jihomoravského kraje pro zahraniční partnery,
zajištění realizace terénních průzkumů – dotazování, pozorování,
organizování doprovodných akcí pro odbornou i laickou veřejnost,
komunikace s implementačními orgány,
tvorba monitorovacích zpráv.

 
Požadavky:
SŠ nebo VŠ vzdělání, zájem o oblast veřejné dopravy nebo regionálního rozvoje, dobrá znalost AJ pro každodenní zejména 
písemnou komunikaci, znalost programů MS Excel, Word, ochota učit se nové věci, ochota cestovat.
 
Předpokládáme pracovní poměr na dobu určitou. Výše odměny dohodou.
 
Místo výkonu práce: Brno, Nové sady 30
Vaše motivační listy a životopisy posílejte elektronicky na email: info@kordis-jmk.cz nejpozději do 20. 2. 2019.

pracovník pro projekty eu

Náplň práce:
řízení provozu IDS JMK, 
komunikace s cestujícími, 
operativní řešení problémů v dopravě.

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
firemní benefity
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…

Požadujeme:
 zájem o oblast veřejné dopravy,
 znalost programů MS Excel, MS Word, bez záznamu v trestím rejstříku.
 Nezbytná je schopnost rychlého a správného rozhodování, komunikativnost, odolnost proti stresu.

Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj životopis a motivační dopis. Ve druhém kole se vybraní zájemci podrobí 
psychotestům a následně proběhne ústní představení uchazeče před komisí.

Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do zítřka 15. 2. 2019.

na weBu www.idsjmk.cz uveřejňujeme 
aktuální volné pracovní pozice
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oFICIÁLnÍ MobILnÍ apLIkaCe 

IDS JMk  poSeIDon

přeJeMe vÁM
šťaStnou CeStu
S IDS JMk

   koupíte
       jízdenky 
             ids jmk

plánky, 
   schémata, 
         ...  

stáhnete
      jízdní
           řády

zobrazíte
    aktuální
         odjezdy 

získáte
    dopravní
        informace

App store
avaiaBle on the                 google play

android app on                 

načtI a
StahuJ
zDarMa

pdf

pdf



integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk

od 18. do 27. 2. 2019 budou z důvodu omezení dopravní kapacity v úseku Brno hl.n. - Brno-židenice vybrané 
vlaky v úseku Brno-královo pole - Brno-židenice - Brno hl.n. odřeknuty bez náhrady:

přehled odřeknutých vlaků v nepracovní dny
vlaková linka s33
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:
14140, 14100, 14142, 14102, 14104, 14106, 14110, 14112, 14114, 14116, 14118, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152, 
14154, 14156, 14120, 14122, 14124;
Brno-Královo Pole – Brno hl. n. nejedou vlaky linky S33:
14141, 14101, 14143, 14103, 14107, 14109, 14111, 14113, 14115, 14117, 14119, 14145, 14147, 14149, 14151, 14153, 
14155, 14121, 14123, 14159;

přehled odřeknutých vlaků v pracovní dny
vlaková linka s2
Brno hl. n. – Rájec-Jestřebí nejedou vlaky linky S2:
4040, 4042, 4048, 4052; 4054, 4056, 4058, 4060;
Brno hl. n. – Blansko: 4044, 4050;
Rájec-Jestřebí – Brno hl. n. nejedou vlaky linkyS2:
4041, 4043, 4045, 4049, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061;
Blansko – Brno hl. n.: 4047, 4051;
vlaková linka s33
Brno hl. n. – Brno-Královo Pole nejedou vlaky linky S33:
14102, 14106, 14110, 14112, 14114, 14116, 14118, 14120, 14122;
Brno hl. n. – Brno-Židenice: 14165
Brno-Královo Pole – Brno hl. n.: nejedou vlaky linky S33:
14103, 14107, 14111, 14113, 14115, 14117, 14119, 14121, 14123;
Brno-Židenice – Brno hl. n.: 14164

výluka mezi hlavním 
nádražím a židenicemi

18. - 27. 2. 2019

S33, S2
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ve dnech 19., 20. a 22. 2. 2019 od 7:30 do 12:30 hodin budou vlaky linky s31 mezi tišnovem a rožnou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Dne 21. 2. 2019 jezdí vlaky po celý den bez náhrady autobusy.

pozor: zastávky náhradní dopravy jsou často umístěny mimo železniční zastávky (štěpánovice, Borač, prudká 
zastávka, doubravník a věžná).

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.“,
Věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
Rožná - před staniční budovou.

výluka na lince s31 
tišnov - rožná

19., 20. a 22. 2. 2019

S31

od 18. do 21. 2. 2019 vždy od 7:00 do 19:00 hodin budou vlakové linky r8 a r12 nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy. od 22. 2. 2018 budou vlaky nahrazeny pouze mezi Brnem a vyškovem - více na další straně.
vlaky linky r8 směr přerov budou v úseku přerov - kojetín – vyškov na mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
vlaky linky r12 směr olomouc budou v úseku nezamyslice – vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy dle výlukového jízdního řádu.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
vybrané vlaky a autobusy obsluhují pouze některé zastávky. doporučujeme využít vyhledávače spojení nebo  
stáhnout pdf jízdní řády uvedené na webu.

umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• 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“;
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

výluka na linkách
R8 A R12

18. - 21. 2. 2019

R8, R12
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Během víkendu 16. a 17. 2. 2019 vždy od 7:50 do 17:15 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a 
vranovicemi.

vlaky linky s3 z Brna:
- končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
- ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.

vlaky linky s3 do Brna:
- výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. – Brno Kr. Pole 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912, 4914, 4916. V Modřicích není 
umožněn přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
- ostatní vlaky S3/ 4618, 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku Hrušovany 
u Brna – Brno hl.n. nahrazeny (NAD).
NAD jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
-Cestující mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.

doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek jezdí 
dle současného jízdního řádu. V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování 
vlastních vlaků ve směru Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků 
R9/984, 982, 980, 978, 976, 972 a budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v osobním 
vlaku. Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514 v Rajhradě 
a 521, 522 v Hrušovanech u Brna čekat.

přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Vranovice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Vranovice, žel. st.“)
▪ Žabčice - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Žabčice, žel. st.“)
▪ Hrušovany u Brna - před staniční budovou (na zast. IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“)
▪ Vojkovice nad Svratkou - v obci, na zastávce IDS JMK „Vojkovice“, docházková vzdálenost cca 10 min.)
▪ Rajhrad - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“)
▪ Popovice u Rajhradu - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Popovice, žel. st.“)
▪ Modřice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Modřice, žel. st.“)
▪ Modřice - zastávka IDS JMK „Modřice, Brněnská“ (pouze výstup).
▪ Brno hl. n. – na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6, na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ (pouze výstup).
- ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ u OD Vaňkovka Pouze výstup.
▪ Brno-Královo Pole - u nádražní budovy (pouze výstup).

výluka mezi Brnem a 
VRAnoVicemi 

16. A 17.  2. 2019

S3

od 22. do 24. 2. 2019 vždy od 7:00 do 19:00 hodin budou vlakové linky r8/r12 nahrazeny autobusy náhr. dopravy.
vlaky linky r8 směr přerov budou v úseku vyškov na mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
dle výlukového jízdního řádu.
vlaky linky r12 směr olomouc budou v úseku vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle 
výlukového jízdního řádu.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
vybrané vlaky a autobusy obsluhují pouze některé zastávky. doporučujeme využít vyhledávače spojení nebo 
pdf jízdní řád uvedený níže.
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“;
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

výluka na linkách r8 a 
r12 Brno - vyškov

22. - 24. 2. 2019

R8, R12

v sobotu 16. 2. 2019 od 8:10 hodin do 16:40 hodin pojedou autobusové linky 910, 911 v úseku vnorovy, přejezd 
– veselí nad moravou, žel. st. obousměrně odklonem po místních komunikacích místní části veselí nad 
moravou, zarazice a přes železárny ve veselí nad moravou.

změna zastávek:
Zastávky „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova“, „Veselí nad Moravou, Zarazice, rest.“, „Veselí nad 
Moravou, Náklí“ a „Veselí nad Moravou, Lány, sídl.“ budou bez obsluhy linkami 910 a 911.

výluka zarazicemi a 
veselím nad moravou 

16. 2. 2019

910 A 911



Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská 
lepa“ byla vysazena při založení Československa 
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.

S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom 
roku 2019. 

Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.

ZÁDVORSKÁ 
LEPA
Hlasujte pro český národní 
strom v anketě Evropský 
strom roku 2019

foto: Marek Olbrzymek

Hlasujte na www.evropskystromroku.cz

Hlasování probíhá pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Bohumila Šimka.
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