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Tip pro mládež: 
YoUmoBil
Cestuješ rád? Nemáš ještě plány na léto? Rozumíš si se sociálními 
sítěmi? Zajímáš se o veřejnou dopravu? Chceš cestovat vlakem a 
poznat nová místa v Evropě?
KORDIS JMK, a.s. v rámci projektu YOUMOBIL hledá mladé lidi 
(18-26 let), kterým nabídne jízdenku Interrail pro cestování po 
Evropě a malé kapesné k tomu.
Co bude tvým úkolem? Vybereš si 5 destinací, do kterých se v srpnu 
nebo na počátku září letošního roku vydáš a svoje zážitky budeš 
sdílet na sociálních sítích. Můžeš cestovat sám nebo vzít někoho 
s sebou. Tak co, jdeš do toho?

Více informací na následujícím odkazu:
https://www.idsjmk.cz/#lock26906

Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program

sTrana 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

penzion relax v rámci Slevového programu 
IDS JMK poskytne osobám, které se 
prokáží platnou jednorázovou nebo 
předplatní jízdenkou IDS JMK, slevu 25 % na 
jednorázové půjčení kola.

informace o partnerovi - pension relax
Příjemné ubytování ve vybavených 
apartmánech a studiích s kuchyňkami 
s možností vlastního vaření a pěkným 
výhledem na Vranovský zámek. Poloha 
Penzionu Relax v romantickém údolí u řeky 
Dyje pod Vranovským zámkem, na vstupní 
trase do NP Podyjí.

penzion relax
vranov nad dyjí

nová app
Zaparkuj a jeď
strana 5

naBídka 
pracovní poZice

dispečer ids jmk

https://www.idsjmk.cz       

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá Dispečera pro dlouhodobý pracovní poměr.

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

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

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity,
práci, která má smysl…

kontakt a další informace: 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 31. 7. 2019. 
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od čtvrtka 4. 7. 2019 23:00 hod. do pondělí 8. 7. 2019 20:00 hodin a od čtvrtka 11. 7. 2019 23:00 hod. do 
pondělí 15. 7. 2019 20:00 hod bude probíhat výluka na lince 152 z důvodu opravy přejezdu v Blansku.
linka 152 pojede dle výlukového jízdního řádu obousměrně mezi zastávkami Blansko, aut.st. a Šebrov, 
Kateřina, Kateřina přímo po silnici II/379.
obsluhu místních částí Blanska - hořice, olešná a staré Blansko zajistí nové spoje jedoucí v úseku Blansko, 
Brněnská – Blansko, hořice – Šebrov-kateřina, sv. kateřina (- Blansko, aut.st).
V zastávce Šebrov Kateřina, Sv. Kateřina bude u většiny spojů umožněn přestup na spoje v trase Blansko - 
Kuřim
Změna zastávek:  
Blansko, Brněnská – Zastávka pro směr Blansko, aut.st. (Komenského) je přesunuta cca 250 m ve směru 
Olešná (před křižovat s ulicí Na Brankách) Blansko, Komenského – dočasná zastávka u křižovatky s ulicí 
Na Lukách. Blansko, Svitavská – zastávka není linkou 152 obsluhována.  Rozsah informací na zastávky (do 
autobusů):
Tarifní opatření:
Cestujícím jedoucími ze zóny 235 do zóny 235 přes zónu 226 (Šebrov - Kateřina, Sv. Kateřina) jsou uznány 
předplatní jízdenky vč. bezplatné přepravy pro zónu 235 bez doplatku za zónu 226. Pro cestu s jednorázovou 
jízdenkou je nutná jízdenka na 2 zóny/45 minut.  

výlUka na lince 152
4./5. - 15. 7. 2019
152

od čtvrtka 4. 7.2019 od 23:00 hodin do pondělí 8. 7. 2019 20:00 hodin a od čtvrtka 11. 7. 2019 23:00 hodin do 
pondělí 15. 7. 2019 20:00 hodin bude probáhat výluka na linkách 222 a 235 z důvodu opravy železničního 
přejezdu.                                         
linka 222, spoj 81 pojede ve dnech výluky v dřívější časové poloze dle výlukového jízdního řádu jako spoj 85. 
spoje 209, 212, 214 a 225 neobsluhují zastávku dolní lhota. 
linka 235 pojede dle výlukového jízdního řádu obousměrně mezi zastávkami Blansko, Metra 2 čer.st. a 
Blansko, Dolní Lhota po odklonové trase po silnici II/374 přes Spešov. Na odklonové trase zastaví pro výstup/
nástup cestujících ve Spešově. U odkloněných spojů je nástup/výstup v Dolní Lhotě u označníku pro směr 
Blansko.
Změna zastávek:
Blansko, Dolní Lhota – zastávka pro směr Rájec-Jestřebí je přesunuta k označníku pro opačný směr (směr 
Blansko) – pouze v uvedených časech uzavírky.  
Tarifní opatření:
Cestujícím jedoucími ze zóny 235 do zóny 235 přes zónu 245 (Spešov) jsou uznány předplatní jízdenky vč. 
bezplatné přepravy pro zónu 235 bez doplatku za zónu 245. Pro cestu s jednorázovou jízdenkou je nutná 
jízdenka na 2 zóny/45 minut.

výlUka na linkách 222 
a 235

4./5. - 15. 7. 2019
222, 235

od 13. 7. 2019 od 8:30 hodin nepřetžitě do 4. 8. 2019 do 23:59 hodin budou vlaky linky R8 nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou v úseku Vyškov na Moravě – Brno hl.n.. Platí výlukový jízdní řád. Autobusy neobsluhují 
Židenice. Linka R12 jezdí bez omezení.
přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku 
zavazadla si cestující zajišťuje sám).
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);

dloUhodoBá výlUka 
na lince r8

13. 7. - 4. 8. 2019
R8

od pondělí 8. 7. 2019  do neděle 14. 7. 2019 do 24:00 hod spoje 3, 17, 19, 21, 23, 63 a 81 linky 731 jedou 
po dobu výluky mezi zastávkami habrovany – rousínov, aut. st. odklonem přes královopolské vážany. 
Vynechají zastávku Rousínov, škola. Na odklonové trase nezastavují. Ve směru z Rousínova do Habrovan 
jedou všechny spoje linky 731 po své trase .
Změna zastávek:
Zastávka Rousínov, škola ve směru do města Rousínova bez obsluhy. 

omeZení na lince 731 
v roUsínově

8. 7 - 14. 7. 2019
731
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v sobotu 6. 7. 2019 od 10:30 do 17:30 hod budou vlaky 14948, 14949, 14953 na lince s31 mezi Tišnovem a 
nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy. ostatní vlaky pojedou beze změny.
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.“,

omeZení na lince s31
6. 7. 2019 (10:30 - 17:30)
S31

Zastávka Milonice (v obou směrech) bude přesunuta o cca 250 m směrem k Brnu ve dnech 5. 7. až 7. 7. 2019 
z důvodu částečné uzavírky silnice I/43.přesUn ZasTávkY 

milonice
5. 7. - 7. 7. 2019
301, 162

od 5. 7. 2019 od 8:45 nepřetržitě do 8. 7. 2019 do 17:45 hodin bude probíhat výluka na lince s2 v úseku 
Blansko – rájec-jestřebí. výluka je odlišná v pracní dny a během víkendu/státních svátků.

v pracovní den ( pondělí, 8. 7. 2019)
vlak s2/4703 pojede v úseku rájec-jestřebí - Blansko o 12 minut dříve. vybrané vlaky linky s2 odjedou ze 
stanice Blansko o 3 minuty dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
• S2/4741 v 7:01 hod.
• S2/4743 v 8:01 hod.
• S2/4005 v 9:01 hod.
• S2/4007 v 10:01 hod.
• S2/4009 v 11:01 hod.
• S2/4011 v 12:01 hod.
• S2/4013 v 13:01 hod.
• S2/4747 v 14:01 hod.
• S2/4749 v 15:01 hod.
• S2/4751 v 16:01 hod.
• S2/4753 v 17:01 hod.

O víkendech a svátcích:
Vlaky linky S2 jedou v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí dle svého pravidelného jízdního řádu. Může docházet k 
drobným zpožděním na lince S2.

omeZení na lince s2
5. - 8. 7. 2019 (8:45 - 17:45)
S2

od 8. 7. 2019 od 7:00 hodin nepřetržitě do 12. 7. 2019 do 17:00 hodin budou vlaky linky s91 v úseku hodonín 
– veselí nad moravou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec a Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - u na silnici pod nádražní budovou
Strážnice - u nádražní budovy
Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, 
Zarazice, Crhounkova„
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

výlUka na lince 91 
hodonín - veselí n/m

8. - 12. 7. 2019
S91

Od pátku 5. 7. do soboty 6. 7. 2019 linka 572 pojede mezi zastávkami „Mikulčice, ObÚ“ a „Lužice, žel. st.“ 
obousměrně odklonem po místní komunikaci spojující silnici u obecního úřadu a hlavní silnici u hřbitova, dále 
do Lužice již po hlavní silnici. Vynechá tak zastávku „Mikulčice, Těšice“.
Neobsluhované zastávky: „Mikulčice, Těšice“

ZasTávka mikUlčice, 
TěŠeTice BeZ oBslUhY

5. 7. - 6. 7. 2019
572
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Od středy 10. 7. 2019 do čtvrtka 11. 7. 2019 pojede linka 350 mezi Heřmanovem a Milešínem obousměrným 
odklonem po silnicích II/391 a III/3902 přes vidonínské rozcestí. Na odklonové trase neobsluhuje linka žádnou 
nácestnou zastávku.

Zastávka heřmanov bude v obou směrech přesunuta na silnici ii/391, před místní hřbitov, kde rovněž 
proběhne vzájemná přestupní návaznost s neintegrovanou linkou 840503, a to mezi spoji 350/10 a 840503/3 
a mezi spoji 840503/10 a 350/11.
Změna zastávek:
Heřmanov (v obou směrech): pro všechny spoje linky 350 je zastávka přesunuta přibližně o 170 metrů ve 
směru Vidonín, před místní hřbitov.

výlUka meZi 
heřmanovem a 
mileŠínem

10. a 11. 7. 2019
350

V sobotu 13. 7. 2019 pojede linka 574 mezi zastávkami „Břeclav, St. Břeclav, křiž. Ladná“ a „Ladná, žel. st.“ 
obousměrně odklonem po silnici II/425. Vynechá tak zastávku „Ladná, Mlýnská“.
neobsluhované zastávky:
Ladná, Mlýnská

omeZení na lince 574
13. 7. 2019
574

Od středy 10. 7. 2019 do neděle 6. 10. 2019 regionální linka 290, spoj 11 pojede mezi zastávkami Úsobrno, 
pila a Jevíčko, nám. dle výlukového jízdního řádu přes Jaroměřice. Z důvodu odklonu vynechá zastávky 
Jaroměřice, rozc.1.0 a Jevíčko, stř. ČSAD.  
Změna zastávek:  
Jevíčko, stř. ČSAD – zastávka bez obsluhy linkou 290 Jaroměřice, rozc.1.0 – zastávka bez obsluhy

výlUka na lince 290
10. 7. - 6. 10. 2019
290

Ve středu 10. 7. 2019 od 7:00 do 23:59 hodin pojedou regionání linky 154 a 523 mezi zastávkami Hrušovany 
u Brna, žel.st. a Hrušovany u Brna, VÚZA odklonem ulicemi Masarykovou a Jana Koziny a po silnici III/41619 
(obchvat Hrušovan u Brna).
neobsluhované zastávky:
Hrušovany u Brna, sídliště

omeZení na linkách 154 
a 523

10. 7. 2019
154, 523

Z důvodu pokračující rekonstrukce chodníků ve Střelicích je potřeba v termínu od pondělí 8. 7. 2019 do pátku 
26. 7. 2019 přeložit zastávku linky 404 Střelice, nákup. stř. (směr Radostice),  která je umístěna asi 40 m zpět 
před uzavřený úsek komunikace. 

přesUn ZasTávkY 
sTřelice, nakUp. sTř.

8. - 26. 7. 2019
404

Od 8. 7. 2019 od 07:00 hodin do 12. 7. 2019 do 17:30 hodin linky 910, 911 pojedou v úseku mezi zastávkami 
Vnorovy, ObÚ / resp. Vnorovy, lidový dům – Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova obousměrně 
odklonem po místních komunikacích místní části Vnorovy a Zarazice ulicemi Znorovská – Dražky – Crhounkova.
Změna zastávek: 
Zastávka „Vnorovy, přejezd“ bude přemístěna na ulici Znorovská

Změna na linkách 910 
a 911 ve vnorovech

8. - 12. 7. 2019
910, 911
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Zaparkuj
a jeĎ

přejeme vám
šťastnou cestu
s Ids jmk google play

android app on                 

načtI a stahuj
Zdarma

integrovaný dopravní systém jihomoravského krajeintegrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Pro území celého Jihomoravského kraje a Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje zobrazuje podrobné 
informace o parkovištích a parkovacích plochách využitelných 
jako P+R - místa pro zaparkování vozidla a přestup na veřejnou 
dopravu. 
Doplněny jsou nejbližší odjezdy linek IDS JMK z těchto parkovišť, 
provozní doby a ceny. Pro vybraná parkoviště zobrazuje i 
aktuální vytíženost. Netrapte se v zácpách, zaparkujte vozidla 
na P+R a pokračujte do Brna vlakem či autobusem. Pohodlněji, 
levněji a rychleji. 

Mobilní APP
s vyznačenými parkovišti a 
následným spojením vlakem 
nebo autobusem.

new app


