integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

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

27 2019

ovní
N a b íd k a p ra c
p o zi c e
st ra n a 3

Sociální
sítě

k do
Zá ži tk o v ý v la
Zn o jm a
st ra n a 4

Vážení cestující,
aktuální informace o dopravě na jižní Moravě uveřejňujeme
na Faceboku, Twitteru, YOUTUBE a Instagramu.
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www.fb.com/idsjmk.cz
www.instagram.com/idsjmk.cz
www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal
@IDS_JMK (https://twitter.com/IDS_JMK)

ušetřete s mobilní aplikací
ids jmk poseidon

Slevový
program

V aplikaci koupíte jednorázové jízdenky IDS JMK
nejvýhodněji za cenu univerzální jízdenky
Mobilní 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 a pro
prodej kompletního sortimentu
jednorázových a jednodenních
jízdenek IDS JMK platných ve
všech
prostředcích
veřejné
dopravy zahrnutých do IDS JMK.

Srovnání cen jednorázových jízdenek
papírové jízdenky x jízdenky z aplikace POSEIDON
Platnost jednorázové jízdenky
zónová / časová

2 zastávky na železnici
maximálně 30 minut

16 Kč*
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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.

*
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Rentbike
půjčovna kol a dvojkol
Partnerem slevového programu IDS JMK
je společnost Rentbike, která cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na
půjčovné jízdních kol a dvojkol:
Společnost poskytuje při předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Poskytovaná sleva:
10 % - na půjčené při předložení
jednorázové jízdenky.
15 % - na půjčené při předložení předplatní
jízdenky.
Pobočky půjčovny: Brno (Dominikánské
náměstí 6), Pasohlávky (u Aqualandu
Moravia), Mikulov (hotel Galant, penzion
Mušlov).
Více o společnosti na odkazu:
http://www.rentbike.cz.
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Úspora

doplatek za 1 zónu při
kombinaci jízdních dokladů

https://www.idsjmk.cz
www.idsjmk.cz
www

Jízdenka
POSEIDON

2 úseky nebo 10 minut
v autobusech mimo zóny
100+101

Aplikace je určena pro platformy
Android a iOS.

Nabijte kredit
a kupujte
výhodné
jízdenky IDS JMK
pro Brno i
Jihomoravský
kraj.

Papírová
jízdenka
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změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od 26. 7. 2019 nepřetržitě do 31. 8. 2019 bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi.

Výluka na lince s2
brno - Křenovice

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných
linkách:
Linka xS2 A: Brno hl. n., stanoviště Uhelná – Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží (-Vyškov) a zpět.
Linka A je vedena mimo Brno-Chrlice!

26. 7. - 31. 8. 2019
S2

Linka xS2 B: Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice a zpět. Linka B je obousměrným přípojem ke spojům linky A.
Doplňující opatření k náhradní autobusové dopravě:
Autobusové linky 610, 611, 612 budou po dobu výluky současně vedeny ze ŽST Sokolnice-Telnice až do Brna
hl. n. a opačně. Pro tyto linky platí jejich jízdní řád.
Autobusové linky 509 a E63 budou po dobu výluky současně vedeny ze ŽST Brno- Chrlice do Brna hl. n. a
opačně. Pro tyto linky platí rovněž jejich jízdní řád.
Přeprava kol není povolena!
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“;
Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“;
Újezd u Brna - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd, Revoluční“;
Hostěrádky-Rešov - na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-Rešov“;
Zbýšov - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“;
Křenovice horní n. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice,“Křenovice, hor. žel. st.“
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy
Během víkendu 27. a 28. 7 2019 bude omezena doprava na lince 340 v následujících úsecích:

Výluka na lince 340
Lomnice - ochoz u
Tišnova

I. etapa (sobota 27. 7. 2019)
Linka 340 bude rozdělena na 2 části:
1. část linky bude vedena po své pravidelné trase pouze v úseku Lomnice, náměstí – Synalov a zpět.
2. část linky bude vedena v následující trase: Tišnov, žel.st. (nástupiště č. 5) – expres přes Doubravník (bez
zastavení) – Běleč – Běleč, Křeptov a zpět. Úsek Běleč – Synalov, rozc.3.0 bude zcela bez obsluhy.

27. - 28. 7. 2019
333, 340

II. etapa (neděle 28. 7. 2019)
Linka 340 bude vedena v následující trase: Tišnov, žel.st. (nástupiště č. 5) – expres přes Doubravník (bez
zastavení) – Běleč – Běleč, Křeptov – Ochoz u Tišnova – Synalov a zpět.
Zastávku Běleč obslouží linka dvakrát: v původní poloze a v přesunuté poloze před křižovatkou na silnici od
Doubravníka. Úsek Synalov, rozc.3.0 – Lomnice, náměstí bude zcela bez obsluhy.
Změna zastávek:
Běleč (v obou směrech): přesunuta před křižovatku na silnici od Doubravníka;
Ochoz u Tišnova (v obou směrech): v sobotu 27. 7. 2019 zcela bez obsluhy;
Lomnice, Družstevní (v obou směrech): v neděli 28. 7.2019 bez obsluhy linkou 340;
Lomnice, náměstí (nástupní / výstupní): v neděli 28. 7. 2019 bez obsluhy linkou 340.
Od pátku 26. 7. do pondělí 29. 7. 2019 regionální linky 555 a 570 nepojedou na Zámecké náměstí, ale na
centrální parkoviště za restaurací ONYX (odbočka z ulice 21. dubna). Vzdálenost k přesunuté zastávce
přibližně 500 m / 7 minut.

Změna zastávky
lednice, náměstí
26. - 29. 7. 2019
555, 570

Od soboty 27. 7. do úterý 30. 7. 2019 regionální linky 572 a 573 vynechají závlek k zastávce Moravská
Nová Ves, žel. st.

Omezení v Moravské
nové vsi

Návaznosti mezi linkami 572 a 573 v zastávce „Moravská Nová Ves, křiž.“ jsou zrušeny bez náhrady.
Změna zastávek:

572, 573

Zastávka Moravská Nová Ves, žel. st. bez obsluhy, zastávka Moravská Nová Ves, křiž. pro linku 572
přeložena ke křižovatce ulic Školní x U Jordánky x Vítězství, pro linku 573 přeložena na ulici Dolní ke
křižovatce ulic Dolní x Školní x náměstí Republiky.
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27. - 30. 7. 2019

2

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny v dopravě
Regionální a Brněnské výluky IDS JMK

Od 26. 7. 2019 od 16:00 hodin do 28. 7. 2019 bude omezena doprava na linkách 755 a 756 v Pustiměři.
Linka 755: V době od 27. 7. od 16:00 do 28.7. 23:59 všechny spoje obousměrně mezi zastávkami Drysice a
Pustiměř, rozc.0.1 pojedou v Pustiměři odklonem přes Pustiměřské Prusy a vynechají tak zastávku Pustiměř,
ZŠ. Na odklonové trase nezastavují v zastávkách po trase, otáčení autobusů v Pustiměři, rozcestí je na
točně kolem pomníku. Ve směru do Vyškova v zastávce Pustiměř, rozc. vyčkají do pravidelného odjezdu.
Linka 756: V době výluky všechny spoje (mimo spojů 78, 80, 81) obousměrně mezi zastávkami Radslavice
a Pustiměř, rozc.0.1 pojedou mezi sebou napřímo a vynechají tak zastávku Pustiměř, náves. Ve směru do
Vyškova v zastávce Pustiměř, rozc. vyčkají do pravidelného odjezdu. Ve směru do Podivic v zastávce
Radslavice vyčkají pravidelného odjezdu. Spoj 78 v Pustiměři vynechá zastávku náves bez náhrady.
Spoj 80 vynechá v Pustiměři zastávku náves a pojede odklonem do zastávky ZŠ.
Spoj 81 v Pustiměři bude mít mimořádně výchozí zastávku ZŠ a po cestě do Podivic neobslouží náves.

Omezení v pustiměři
26. - 28. 7. 2019
755, 756

Změna zastávek:
Pustiměř, ZŠ bez obsluhy v době od 27. 7. 16:00 hod do 28. 7. 24:00 hod
Pustiměř, náves bez obsluhy
Změna přestupních vazeb:
Cestující jedoucí ze spoje 133 linky 755 a pokračující linkou 756 spojem 81 musí v Pustiměři mimořádně
přestoupit na linku 756 v zastávce ZŠ.

Od pátku 26. 7. do pondělí 29. 7. 2019 bude mít linka 540 přesunutou zastávku Bavory - k domu č.p. 18.

Přesun zastávky
bavory
26. - 29. 7. 2019
540

z důvodu budování přechodu pro chodce v místě autobusové zastávky jsou od 29. 7. 2019 do 29. 8. 2019
přesunuty zastávky Blučina, náměstí na linkách 151 a 514. Přejděte si na přesunutou zastávku před dům
č. p. 117.

Přesun zastávky
v Blučině
29. 7. - 29. 8. 2019
151, 514

PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ tarifního,
MARKETINGU A ROZVOJE

Tarif IDS JMK

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá zaměstnance na pozici specialista v dopravě - oddělení tarifního, marketingu a rozvoje.
Náplň práce:
Vaším úkolem bude komunikovat s cestujícími a řešit jejich podněty. Budete publikovat články, obrázky a videa na
sociálních sítích a spolupracovat s obchodními partnery. Měli byste být pečliví, schopní dodržet dohodnutá pravidla a
mít dobrou znalost pravidel a postupů publikování na sociálních sítích. Měli byste umět aspoň základy práce s grafickými
programy. Bez záznamu v trestním rejstříku.

Místo výkonu práce: Brno, Nové sady 30
Kontakt a další informace: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj životopis a
motivační dopis. Ve druhém kole 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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Nabízíme:
Práce v naší firmě není nikdy nudná. Dostanete se do kontaktu s mnoha oblastmi provozu veřejné dopravy. Podíváte
se do různých míst Jihomoravského kraje. Budete se spolupodílet na tvorbě názoru veřejnosti na IDS JMK. Výši mzdy a
firemních benefitů projednáme na osobní schůzce.
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Znojemský
zážitkový
expres

Vyjeďte si 3. srpna 2019 na jedinečný letní
výlet do Znojma zvláštním historickým
vlakem spojený s ochutnávkou vín VOC
Znojmo a možností různých výletů po
Znojmě a okolí.

Vlak odjede z Brna v přibližně 10
hodin a vrátí se kolem 20. hodiny.
Vlak také zastaví Břeclavi, Mikulově a
Hrušovanech nad Jevišovkou.

PROSÍME, ZAREGISTRUJTE se na
webu www.idsjmk.cz/ZZE a vyberte
DOPROVODNÝ PROGRAM!

Cena za jízdu tam a zpět: předběžně
100 Kč, v ceně je zahrnut i 3x košt vín
z VOC Znojmo. Děti do 18 let platí
polovinu, tedy 50 Kč.

degustace
3 vzorků
vín

speciální
historický
vlak

program
ve znojmě

výhodná
cena
100 Kč

Ve Znojmě bude připraven
doprovodný program.

Jízda vlaku je podpořena z projektu Interreg CENTRAL EUROPE Peripherral Access programu Central Europe.

www.idsjmk.cz
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Propojujeme Evropu

Dne 6. 6. 2019 proběhla na brněnském výstavišti
závěrečná konference k projektu SOLEZ, kterou
pořádala společnost KORDIS JMK.
Projekt SOLEZ, do něhož je zapojeno celkem 10 partnerů
ze 7 evropských zemí, usiluje o zavedení nízkoemisních
zón a dalších nízko-uhlíkových opatření.
Projekt byl zahájen v roce 2016 a jeho ukončení je
plánováno v červenci letošního roku. Konference
nesla název Chytrá řešení pro městskou a regionální
mobilitu v Evropě a byla pořádána v rámci veletrhu
Urbis. Celkem se jí zúčastnilo přibližně 100 účastníků,
přednášky mělo 12 odborníků z 5 různých zemí.
Konference byla zaměřena na problematiku Smart
City a hlavními tématy, která se probírala, bylo chytré
parkování, P+R, elektrické autobusy a budoucnost
měst a regionální mobility. Velkou pozornost vzbudila
i závěrečná diskuze na téma budoucnost městské
mobility.
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