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... aktuální informace z veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji a městě Brně ...

2018

únor končí
výluky začínají
Vážení cestující,
jaro se pomalu blíží a začíná opět sezóna nutných oprav silniční a
železniční sítě na jižní Moravě.
Od 1. 3. 2018 se v souvislosti s výlukami mění např. jízdní řády
regionálních linek 104, 108, 158, 432, 443, 444, 810, 811, 812, 813,
814, 819, 820, 821, 822, 835 a další.
S ohledem na velký počet připravovaných výluk jednotlivé nové jízdní
řády, informace a změny uveřejňujeme postupně na webu www.idsjmk.cz.

hledáme
Knižní jízdní řád 2018
vás

Přeprava zavazadel
v IDS JMK

Slevový
program

Pracovník
na projekty EU

Tašky,
batohy a kufry

Centrum Eden
Bystřice nad Pernštejnem

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá
zaměstnance na pozici specialista v dopravě
pro evropské projekty.
Náplň práce:
- Zajištění publicity a realizace projektů
- Zpracování analytických podkladů o stavu
veřejné dopravy a regionálním rozvoji
- Zajištění realizace terénních průzkumů
- Organizování doprovodných akcí
- Tvorba monitorovacích zpráv
Požadavky:
SŠ/VŠ vzdělání, zájem o oblast veřejné
dopravy/regionálního rozvoje, dobrá znalost
AJ, znalost MS Excel, Word, ochota učit se
nové věci. Výše odměny dohodou.
Vaše motivační listy a životopisy posílejte
elektronicky na email: info@kordis-jmk.cz
nejpozději do 25. 2. 2018.
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Zavazadla do velikosti
80 x 60 x 50 cm
se přepravují za
zlevněnou jízdenku.
S předpl. jízdenkou
na 2 a více dní
pro zóny 100+101
v těchto zónách na
všech linkách IDS JMK
zdarma.
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Kompletní informace o přepravě zavazadel
na odkazu http://www.idsjmk.cz/zavazadla.aspx.
http://www.idsjmk.cz/zavazadla.aspx
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Velmi originálním partnerem slevového
programu IDS JMK je společnost CENTRUM
EDEN z Bystřice nad Pernštejnem.

Zavazadla do velikosti
30 x 50 x 20 cm se
přepravují zdarma.

info@kordis-jmk.cz

Chcete si vyzkoušet předtkalcovskou techniku?
Umíchat si vlastní vonný olej v lékárně? Nebo
nakouknout do zámeckých prostor?
V Horácké vesnici poznáte život našich předků
v minulých staletích. Vyzkoušet si u nás můžete
tradiční řemesla jako například tkalcovství či
mlynářství. V Panském dvoře se dozvíte, jak se žilo
na zámku v 19. století nebo jaké povinnosti měl
správce statku. Dozvíte se, jak se vaří pivo, vyrábí
mošt nebo bylinkové mýdlo anebo se stanete
na chvíli kovářem a řezbářem. Ekopavilon Vám
představí moderní způsoby šetření přírodními
zdroji a energiemi.
S jízdenkou IDS JMK využijte slevu na vstupné
ve výši 15 %.
http://www.centrumeden.cz
www.fb.com/idsjmk.cz
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Ve dnech 26. až 28. 2. 2018 vždy od 8:15 do 15:30 budou vlaky linek S4 a R11 nahrazeny autobusy
náhradní dopravy mezi Brnem a Náměští nad Oslavou. Platí výlukový jízdní řád.

vlaková Výluka Brno Náměšť nad Oslavou

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech
odlišných linkách:
• Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Rosice,
Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
• Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko,
Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka
na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
• Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).

26. 02. - 28. 02. 2018

S4, R11

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hlavní nádraží – v prostoru mezi výpravní budovou a viaduktem u ulice Křenová;
Brno-Horní Heršpice (linka A, B) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 60 a 61) „Ústřední hřbitov“
– autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na
protějším chodníku (směr Brno)
Střelice dolní (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, obecní úřad“
Střelice (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Omice (linka B) – na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic
Tetčice (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
Rosice u Brna (linka A, B) – na silnici u nádražní budovy. – (linka A) v obci, na autobusové zastávce IDS
JMK „Rosice, Husova“
Zastávka u Brna (linka A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna,
žel. st.“
Náměšť nad Oslavou (linka R) – před staniční budovou

vlaková Výluka Znojmo grešlové Mýto
26. 2. 2018

S81

Dne 26. 2. 2018 od 7:40 do 14:10 hodin budou vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy a
pojedou podle výlukového jízdního řádu.
Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úsecích u vlaků:
- Grešlové Mýto – Znojmo: 24805, 24807, 24809
- Znojmo – Grešlové Mýto: 24806, 24808, 24810
Autobusy NAD pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, Šumná do/z železniční
stanice Gr. Mýto.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A, do/z
železniční stanice Olbramkostel.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Grešlové Mýto, žel. st.“)
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 (linka 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.“)

vlaková Výluka Brno sokolnice-telnice
1. a 2. 3. 2018
(vždy od 8:30 do 13:30)

S2

Ve dnech 1. a 2. 3. 2018 vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n –
Sokolnice-Telnice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Jedná se vlaky:
Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4713, 4715, 4717, 4719, 4721
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4010, 4012, 4014, 4744, 4746
Na autobusy NAD ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně
pokračování vlaků samotných směr Blansko.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK
„Sokolnice,žel.st.“;
Brno-Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Brno, Chrlice, nádraží“);
Brno hl.n. – před staniční budovou u viaduktu Křenová
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Tiskové chyby vyhrazeny

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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Pozvánka
do Jaroslavic
na Znojemsku
BUS
820
Na regionální autobusové
lince 820 bude platit
speciální posilový jízdní řád.

Spojení
hledejte na
www.idsjmk.cz
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