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

2018

dlouhodobá Výluka
dornych a plotní v Brně
Vážení cestující
od pondělí 12. března 2018 začíná velká výluka Dornych/Plotní.
Tramvajová linka 12 bude ukončena na Zvonařce. Jako náhradu můžete
využít linku X12 a také další posílené autobusové linky jezdící v oblasti.
POZOR: Přestup mezi tramvajovou linkou 12 a autobusy bude zajištěn
v zastávce Úzká!
Více na webech www.idsjmk.cz a www.dpmb.cz nebo v infomailu.

Knižní
jízdní řád
hledáme
Vás2018

Jezdím s platnou
jízdenkou

Slevový
program

ve vozidlech
Pracovníki na
na
zastávkách
projekty EU

Jízdenku
si vždy zkontrolujte

Pronájem chat a chalup
od společnosti DDS TOUR

Společnost
Kouření je zakázáno
KORDISve JMK,
všech vozidlech
a.s. hledá
IDS
JMK
zaměstnance
(vlaky, regionální
na pozici specialista
autobusy, v tramvaje,
dopravě
trolejbusy,
pro evropské
městské
projekty.
autobusy) a také na všech
zastávkách
a
železničních
stanicích.
Náplň práce:

- zajištění publicity a realizace projektů
-Děkujeme
zpracováníVám,
analytických podkladů o stavu
že
dodržujete
přísný
zákaz kouření.
veřejné
dopravy
a regionálním
rozvoji
- zajištění realizace terénních průzkumů
- organizování doprovodných akcí
- tvorba monitorovacích zpráv

Vážení cestující,
po zakoupení jednorázové nebo předplatní
jízdenky si překontrolujte její časovou a zónovou
platnost.
Pokud zjistíte, že jízdenka je špatně vydaná,
ihned ji u prodejce reklamujte.
Jízdenku si zkontrolujte také po označení
v jízdenkovém označovači nebo po zakoupení
u řidiče v regionálním autobusu.

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.

V rámci Slevového programu IDS JMK
můžete získat slevu na pronájem chat a
chalup u společnosti DDS TOUR.
Sleva na pronájem se poskytuje při předložení
platné předplatní jízdenky IDS JMK.
Přehled poskytovaných slev:
5 % - při předložení měsíční jízdenky;
10 % - při předložení čtvrtletní jízdenky;
15 % - při předložení roční jízdenky.

Děkujeme

Vaše motivační listy a životopisy posílejte
elektronicky na email: info@kordis-jmk.cz
nejpozději do 15. 3. 2018.
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VÝLUKA PLOTNÍ/Dornych
od 12. 3. 2018

12, 40, 48, 50, 63, 64, 67, N95,
109, x12

Od pondělí 12. března 2018 (resp. od zahájení provozu nočních linek ve 23 hodin v neděli 11.
března) (úplná uzavírka ulice Dornych od křižovatky s ulicí Zvonařka po Svatopetrskou) bude veškerá
doprava vedena obousměrně ulicí Plotní. V provozu MHD dojde od pondělí 12. března 2018 (resp.
od zahájení provozu nočních linek ve 23 hodin 11. března 2018) k následujícím opatřením.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Úzká – Zvonařka.
- vynechá zastávky Kovářská, Svatopetrská, Konopná a Komárov;
- náhradní dopravu do Komárova zajistí pravidelné autobusové linky 40, 48, 63, mimořádná linka
x12 a prodloužená linka 50;
POZOR: přestup mezi tramvají a autobusy bude zajištěn v zastávce Úzká!
Linka x12 pojede po trase Úzká – Komárov / Mariánské náměstí.
- ve směru do Komárova po trase a zastávkách Úzká (nástupiště 5) – Autobusové nádraží – Železniční
– Konopná (na úrovni tramvajové zastávky) – Mariánské náměstí;
- ve směru na Úzkou po trase a zastávkách Komárov (zastávka v ulici Svatopetrské) – Železniční
(u křižovatky s ulicí Spěšnou) – Zvonařka (v ulici Plotní) – Úzká.
Linky 40, 48, 63
- ve směru do Komárova pojedou po standardní trase, navíc obslouží zastávku Konopná (na úrovni
tramvajového ostrůvku);
- ve směru na Úzkou pojedou odklonem ulicí Plotní s obsluhou zastávek Železniční (u křižovatky s ulicí
Spěšnou) a Zvonařka (v ulici Plotní);
- při jízdě na Úzkou vynechají zastávku Svatopetrská, navíc obslouží zastávku Železniční a zastávku
Zvonařka obslouží v přeložené poloze.
Linka 50 bude prodloužena z Komárova po trase linek x12, 40, 48 a 63 na Úzkou.
- ve směru k Zoologické zahradě z Úzké po trase a zastávkách Úzká (nástupiště 5) – Autobusové nádraží
– Železniční – Konopná (na úrovni tramvajové zastávky) – Komárov (zastávka u tramvaje) a dále po
standardní trase;
- od Zoologické zahrady po zastávku Komárov (v ulici Svatopetrské) po standardní trase a dále po trase
a zastávkách Železniční (u křižovatky s ulicí Spěšnou) – Zvonařka (v ulici Plotní) – Úzká;
- vynechá zastávku Mariánské náměstí!
Linka 64
- ve směru do Komárova pojede po standardní trase;
- ve směru na Červený písek pojede po trase a zastávkách Mariánské náměstí (na parkovišti) –
Černovická – Škrobárenská a dále po standardní trase;
- při jízdě na Červený písek bude mít výchozí zastávku Mariánské náměstí (na parkovišti) a vynechá
zastávku Konopná.
Linka 67
- pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží - Komárov / Mariánské náměstí pojede obousměrným odklonem
(zajistí místní obsluhu a spojení lokality CTP Ponávka s centrem města);
- ve směru do Avion Shopping Parku pojede od zastávky Hlavní nádraží odklonem přes zastávky Vlhká
(zastávka tramvaje) – Masná (v ulici Masné) – Hladíkova (v ulici Masné) – Škrobárenská – Černovické
nábřeží – Černovická – Mariánské náměstí – Komárov (v ulici Hněvkovského) a dále po standardní trase;
- ve směru do Jundrova pojede od zastávky Sazenice odklonem přes zastávky Mariánské náměstí (v
ulici Černovické) – Černovická – Škrobárenská – Hladíkova (v ulici Masné) – Masná (zastávka tramvaje)
– Vlhká (zastávka tramvaje) – Hlavní nádraží a dále po standardní trase;
- spoje běžně jedoucí na Zvonařku budou prodlouženy přes Mariánské náměstí do zastávky Komárov
(v ulici Svatopetrské);
- spoje běžně jedoucí ze Zvonařky pojedou ze zastávky Mariánské náměstí (zastávka na parkovišti,
shodně s linkou 64);
- linka vynechá zastávky Úzká, Zvonařka a Svatopetrská, ve směru do Jundrova i zastávku Komárov!
Linka N95
- pojede obousměrným odklonem ulicí Plotní;
- ve směru na Kamenný vrch vynechá zastávky Konopná, Svatopetrská a Kovářská, náhradou obslouží
zastávku Železniční (u křižovatky s ulicí Spěšnou) a zastávku Zvonařka obslouží v přeložené poloze;
- ve směru do Chrlic / Újezdu u Brna vynechá zastávky Kovářská a Svatopetrská, náhradou obslouží
zastávku Železniční, zastávky Zvonařka a Konopná obslouží v přeložené poloze (zastávku Zvonařka v
ulici Plotní, zastávku Konopná u tramvaje).
Regionální autobusová linka 109 ve směru na ÚAN Zvonařka pojede odklonem ulicí Plotní a vynechá
zastávku Svatopetrská.
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Ve dnech 12. až 16. 3. 2018 budou vybrané vlaky na linkách R8, R12 a S71 nahrazeny autobusy
náhradní dopravy. Doporučujeme využívat vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

vlakové výluky na
linkách R8,R12 a S71

Ve dnech 12., 13. a 14. 3. 2018 vždy od 8:00 do 14:00 hodin budou vlaky rychlíkových linek R8 a R12
nahrazeny autobusy mezi Brnem a Vyškovem. Platí výlukový jízdní řád.
Vlaky linky R8/ 848, 844, 842, 840, 838, 834, 827, 825, 829, 831, 833, 839
Vlaky linky R12/ 914, 912, 910, 907, 909, 911

12. - 16. 3. 2018

R8+R12+S71

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 8:20 do 13:30 hodin bude probíhat vlaková výluka mezi Vyškovem a
Nezamyslicemi. autobusy náhradní dopravy pojedou podle výlukových jízdních řádů.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Kojetín – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy
náhradní dopravy.
Vlaky linky S71 budou v úseku Nezamyslice – Vyškov na Mor. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
V pátek 16. 3. 2018 od 0:00 do 24:00 hodin budou vlaky linky R8/ 848, 834, 825, 827, 839 nahrazeny
autobusy náhradní dopravy v úseku Brno hl.n. - Vyškov na Moravě. Ostatní vlaky linky R8 a R12 jedou
bez omezení.

vlaková Výluka
Novosedly - Hrušovany n/j
13. 3. 2018 (7-14)

S8
vlaková Výluka na lince
S91 (Veselí n/m - javorník
n/V)
14. - 16. 3. 2018 (7:15-14:00)

S91

V úterý 13. 3. 2018 od 7:00 do 14:00 hod budou vlaky linky S8 v úseku Hrušovany nad Jev. –
Novosedly budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hrušovany n. Jev. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou,žel. st.“
Jevišovka – v obci, na ulici Drnholecká na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
Novosedly - na silnici u odbočky silnice k nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly, žel. st.“

Ve dnech 14. až 16. 3. 2018 vždy od 7:15 do 14:00 hodin bude probíhat výluka vlaku na lince S91.
Vlaky linky S91 / 2707, 2713 budou v úseku Veselí nad Mor. – Javorník nad Vel. zast. nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
Vlaky linky S91 / 2709, 2711 budou v úseku Veselí nad Mor. – Vrbovce nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.
Vlaky linky S91 / 2706, 2712 budou v úseku Javorník nad Vel. zast. – Veselí nad Mor. nahrazeny
autobusy náhradní dopravy.
Vlaky linky S91 / 2708, 2710 budou v úseku Vrbovce – Veselí nad Mor. nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.
UPOZORNĚNÍ:
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestup mezi
NAD a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
▪ Veselí nad Moravou – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
Veselí nad Moravou, žel.st.);
▪ Blatnice pod sv. Antonínkem – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK
„Blatnice pod sv.Antonínkem, křiž.“;
▪ Lipov – na autobusové zastávce IDS JMK “Lipov“;
▪ Louka u Ostrohu – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Louka, obecní úřad;
▪ Velká nad Veličkou – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“;
▪ Javorník nad Veličkou zast. – na křižovatce silnice k železniční zastávce;
▪ Vrbovce – před staniční budovou;
Linka S2 dne 11. 3. 2018 od 12:30 do 15:25:

vlaková Výluka Skalice
nad Svitavou - Březová
nad Svitavou

Vlaky 4716, 4720 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Skalice nad Svitavou Březová nad Svitavou. Vlak 4718 bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou v úseku Skalice nad
Svitavou - Letovice. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

11.3. 2018 vždy 12:30 -15:25

S2
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cestovní agentura
DDS tour
Sleva
až 15 %

chaty

chalupy

apartmány

i Informace

Cestovní agentura DDS TOUR byla založena v roce
1993 a specializuje se výhradně na pronájem
chat, chalup a apartmánů v České republice a
na Slovensku. Využijte jejich výhodných nabídek
na webu www.chaty-chalupy-dds.cz.

i

S Podrobnosti slevy

Sleva se poskytuje při předložení platné předplatní
jízdenky.
5 % - při předložení měsíční jízdenky;
10 % - při předložení čtvrtletní jízdenky;
15 % - při předložení roční jízdenky;

www.chaty-chalupy-dds.cz
Letovice
Boskovice

Doporučené spojení

Tišnov

Blansko
Vyškov

Brno

Spojení si vyhledejte ve vyhledávači na www.idsjmk.cz

Kyjov

Znojmo

Hodonín
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