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SLEVOVÝ PROGRAM IDS JMK
SLEVY S NOVÝMI PARTNERY 
Vážení cestující,
do Slevového programu IDS JMK jsou nově zapojeni další partneři. 
Využít tak můžete nové slevy s jízdenkami IDS JMK.
Noví partneři programu od března 2019:

VIDA!
Moravská galerie v Brně
Moravská zemská knihovna
TIC BRNO

Kompletní přehled slev naleznete na odkazu
https://www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspxhttps://www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx.

Tiskové chyby vyhrazeny

NABÍDKA
PRACOVNÍ POZICE

STRANA 5www.idsjmk.cz             

Hledá zaměstnance na pozici specialista
v dopravě pro evropské projekty.
Náplň práce:

zajištění realizace jednotlivých projektů,
zajištění publicity projektů – komunikace 

na sociálních sítích, výpomoc při tvorbě 
grafi ckých a propagačních materiálů,
zpracování analytických podkladů o 

stavu veřejné dopravy a regionálním 
rozvoji JMK.
Požadavky:
SŠ/VŠ vzdělání, zájem o oblast veřejné 
dopravy nebo regionálního rozvoje, dobrá 
znalost AJ, znalost programů MS Excel, 
Word, ochota cestovat.
Předpokládáme pracovní poměr na dobu 
určitou. Výše odměny dohodou.
Místo výkonu práce: Brno, Nové sady 30

Motivační listy a životopisy posílejte na 
email: info@kordis-jmk.cz nejpozději do 10. 3.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY 
VLAKEM, AUTOBUSEM NEBO TRAMVAJÍ

pejsek cestuje jedině s náhubkem
 nebo v uzavřené schráně s nepropustným dnem

www.idsjmk.cz/psi.aspx            

specialista/specialistka
pro evropské projekty

Vašeho malého pejska můžete přepravovat v uzavřené schráně s nepropustným 
dnem zcela zdarma.
Velké psy můžete přepravovat s nasazeným náhubkem za jízdenky Zlevněné A.  
Zakoupit můžete i celodenní jízdenku pro pejska za 47 Kč. 
V zónách 100+101 s předplatní jízdenkou pro tyto zóny zdarma.
Prosíme, přepravujte svého pejska tak, aby neobtěžoval ostatní cestující.

                                                                                         Děkujeme Vám za pochopení.

Přehled jednorázových jízdenek pro psy:

S předplatní jízdenkou pro zóny 
100+101 na 2 a více dní 

Bez předplatní jízdenky
pro zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) Zdarma Zlevněná A

Mimobrněnské zóny Zlevněná A Zlevněná A

„cestuji 
s náhubkem“

Foto: VIDA! science centrum
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Nedaleko od Brna se nachází rozhledna Babí lom (15 m vysoká, 
válcovitá věž z betonu s železným ochozem). Rozhledna je součástí 
skalnatého hřebenu z období devonu, který je vysoký 562 m n. m. 
Třináct schodů musíte zdolat, abyste se dostali na vnější plošinu, ze 
které se vchází do rozhledny. Uvnitř věže je 33 železných schodů, které 
se točí proti směru hodinových ručiček. Rozhledna ve výšce 521 m 
n. m. je po celý rok volně přístupná. Doporučujeme kvalitní obuv. Za 
krásného počasí uvidíte Brno, Pálavu s Děvínem, JE Dukovany a za 
velmi dobrých podmínek lze spatřit i vzdálené vrcholky Alp.

K rozhledně vede několik turistických tras. Doporučujeme jet 
vlakem S3 do České a odtud se vydat nejprve po žluté značce 
do Lelekovic a poté z náměstí po červené směrem na vrchol. 

Cestou uvidíte po svahu rozvlečené velké balvany z načervenalého 
devonského křemenného slepence, kterým je tvořena nejvyšší část 
vyvýšeniny, až se dostaneme do jižní části tři kilometry dlouhého 
skalnatého hřebene. Zde byla v letech 1959-61 postavena vysoká 
rozhledna s dalekým kruhovým rozhledem. K vidění jsou při dobrých 
podmínkách kromě okolí Brna také velké části Vysočiny a Drahanské 
vrchoviny, na jihu pak Pavlovské vrchy a Ždánický les. 
Poté pokračujte po vlastním hřebenu kolem strmě vztyčených vrstev 
slepenců, porostlých místy relikty zakrslých borovic a dalších dřevin, 
do malého sedla je dobré pokračovat lesem po červené, zelené a 
žluté přes Vranov a Útěchov, kam jezdí i městská linka 57. Celková 
délka trasy je přibližně 15 km. 

Pro cestu z centra Brna do České potřebujete jízdenku na 3 zóny 
(s předpl. jízdenkou 100+101) stačí doplatková jízdenka za 16 Kč. 
Z Vranova do centra Brna potřebujete opět jízdenku na 3 zóny 

nebo doplatkovou jízdenku. 

 Otevřeno: celoročně
 Vstupné: zdarma
 https://www.lelekovice.cz/o-obci/turistika/-babi-lom
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Tiskové chyby vyhrazeny

Vlaky na lince S41 budou mezi Rakšicemi a Miroslaví nahrazeny autobusy náhradní dopravy 12., 13. a 14. 3. 
2019 vždy od 7:45 do 13:35 hodin.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Rakšice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Krumlov, Rakšice, žel. st.“)
▪ Bohutice – v obci, na křižovatce u restaurace „U Cóla“.

VÝLUKA NA LINCE S41 MEZI 
RAKŠICEMI A MIROSLAVÍ

12. - 14. 3. 2019

S41

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V neděli 17. 3. 2019 od 8:25 do 16:10 hodin budou vlaky linky S2/ 4708/4717, 4716/4725, 4720/4729 úseku 
Letovice - Březová nad Svitavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Březová nad Svitavou, žel.st.“;
• Moravská Chrastová –na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“;
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;.

VÝLUKA NA LINCE S2 
LETOVICE - BŘEZOVÁ N/S

17. 3. 2019

S2

Od 11. 3. do 14. 3. 2019 vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou vlaky mezi Brnem a Nezamyslicemi nahrazeny 
autobus náhradní dopravy.

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Kojetín nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. - Nezamyslice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku Vyškov na Moravě - Nezamyslice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle 
výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Neobsluhované zastávky: Brno-Židenice

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

VÝLUKA MEZI BRNEM A 
NEZAMYSLICEMI

11. - 14. 3. 2019
R8, R12, S71

Ve dnech 11. až 15. 3. 2019 vždy od 7:30 do 17:00 hodin budou vlaky linky  S81 v úseku Znojmo – Šumná 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, do/z železniční stanice Šumná.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A do/z železniční 
stanice Olbramkostel.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linky A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, 
lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

VÝLUKA NA LINCE S81 
ZNOJMO - ŠUMNÁ

11. - 15. 3. 2019
S81
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Od 11. 3. 2019 do 31. 5. 2019 bude přesunuta zastávka Blansko, nám. Míru ve směru aut. st. o cca 60 metrů 
před křižovatku s ulicí Wolkerova.PŘESUN ZASTÁVKY

BLANSKO, NÁM. MÍRU
11. 3. - 31. 5. 2019

V sobotu 9.3. a v neděli 10.3. 2019 vždy od 9:00 do 16:00 hodin bude z důvodu opravy mostu přeložena 
zastávka AD Sazenice (linky 40, 48, 63, 67) přibližně 20 metrů vpřed. PŘESUN ZASTÁVKY

V BRNĚ - ZAST. SAZENICE
9. 3. - 10. 3. 2019
40, 58, 63, 67

Od 16. 3. 2019 od 0:00 hodin do 17. 3. 2019 do 23:59 hodin bude probíhat výluka na lince S3 mezi Brnem a 
Vranovicemi. 

Vlaky linky S3 z Brna:
Většina vlaků jede v úseku Hrušovany u Brna – Vranovice – Šakvice o cca 3 min. dříve dle výlukového jízdního 
řádu.
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.“

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po pěti odlišných linkách:
Linka A (zrychlená mimo Hrušovany u Brna) – Brno dolní n. – Modřice – Vranovice a zpět do Brno hl.n.
Linka B (zastávková) – Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – Židlochovice – (Hrušovany u Brna) – Žabčice 
– Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice a zpět do Brno hl.n.
Linka C (jen do/z Hrušovan u Brna) – Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice
– (Židlochovice) - Hrušovany u Brna a zpět do Brno hl.n.
Linka D (zastávková) – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – (Židlochovice) – Hrušovany u
Brna – Žabčice – Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice a zpět do Brno hl.n.
Linka P (kyvadlová) – Modřice – Popovice u Rajhradu.

Doplňující informace k výluce:
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.

Stanovitě náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno dolní nádraží - nástup – na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní nádraží“
výstup - u nádražní budovy (Brno hl. n.) u viaduktu Křenová
▪ 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.“
▪ 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.“
  na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
▪ Žabčice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
  na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských „ (jenom výstup)
▪ Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S3
16. - 17. 3. 2019

S3

Tiskové chyby vyhrazeny


