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Integrované novInky

Za vínem a Burčákem
tentokrát do mutěnic
Vážení cestující,
tento víkend bude ve znamení dalších vinařských akcí 
v Jihomoravském kraji.
Putování slováckým vinohradem a Burčákový pochod 
Milotice a Mutěnice se koná tuto sobotu 12. října 2019 
v oblasti Dubňan a Mutěnic.
V době běžných odjezdů pojede v exponovaných 
časech více autobusů nebo budou vypraveny 
kapacitnější vozidla. Posíleny budou především linky 
106, 109, 655, 660, 662, 663, 664, 666, 667 a 668.

Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program

vinařské akce
strana 5

Nabídka
pracovní pozice

strana 6

oficální informace o Změnách
v želeZniční dopravě od 1. ledna 2020

tarifní a dopravní změny 

více na www.idsjmk.cz/vlak.                 

V posledních dnech byly v médiích prezentovány informace o prodeji a uznávání jízdních 
dokladů ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem a sousedními kraji od 1. ledna 
2020. 

Informace byly v některých případech zkreslené. Přinášíme oficiální vyjádření k tomuto 
tématu.
oficiální a podrobné informace naleznete na odkazu www.idsjmk.cz/vlak.

muzeum regionu
Boskovicka

http://www.muzeum-boskovicka.cz

Do slevového programu IDS JMK je 
zapojeno Muzeum regionu Boskovicka, 
které zajímavou formou představuje historii 
zdejšího regionu
sleva na vstup je výši 25% se poskytuje s 
předplatní i jednorázovou jízdenku IDS JMK.

Sleva se poskytne i ze zlevněného 
vstupného pro studenty a seniory. Sleva se 
nevztahuje na mimořádné a krátkodobé 
akce a výstavy.

                 

android
google

availaBle on the
App store

                 

MobIlní aplIkace IDS JMk poSeIDon
... Jízdenky IDS JMK pro Brno i region ...

Načtěte a stahujte
zdarma
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od 14. 10. 2019 do 3. 11. 2019 bude v lechovicích probíhat další výluka s ohledem na stavební činnost.
Změny na linkách ids jmk:
linka 108 (kromě expresních spojů): veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkou Oleksovice, rozc. 
1.7 a rozcestím Práče odklonem po obousměrné objízdné trase: nově vybudovaný obchvat Lechovic 
na silnici I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ – stará silnice I/53 – silnice III/41314 – obec Práče – silnice 
III/41313 – silnice I/53. Pomalé zastávkové spoje budou obsluhovat zastávku Lechovice, ObÚ na silnici 
II/414. Při průjezdu obcí Práče, budou jen ve směru do Brna obsluhovat zastávku Práče, škola ve směru 
Lechovice. V opačném směru do Znojma se zastávka Práče, škola nebude obsluhovat linkou 108 a bude 
se obsluhovat klasicky stálá zastávka Práče, rozc.0.7 na silnici I/53 bez omezení.
linka 835: veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Lechovice, zámek a Lechovice, ObÚ odklonem po 
obousměrné objízdné trase: stará silnice I/53 směr Brno – nový obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice 
II/414. Obsluhovat budou zastávku Lechovice, ObÚ na silnici II/414 a přeloženou zastávku Lechovice, 
zámek, která bude za obcí Lechovice cca 250 metrů od obce ve směru na Brno.
linka 836: veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkami Lechovice, ObÚ (stálá zastávka na staré 
silnici I/53) až Práče, rozc. 0.7 odklonem po obousměrné objízdné trase: silnice II/414 – obchvat Lechovic 
(nová silnice I/53) – stávající silnice I/53.
linka 822 spoj 181: pojede mezi rozcestím Práče (křižovatka silnic I/53 x III/41313) – Lechovice, ObÚ po 
objízdné trase: silnice III/41313 – Práče – silnice III/41314 – stará silnice I/53 – silnice II/414 – Lechovice, 
ObÚ. Pojede v daném úseku po pravidelné trase ostatních spojů linky 822 IDS JMK.
přeložené zastávky:
zastávky lechovice, zámek (pro linku 108) – obě zastávky pro linku 108 dočasně přeloženy na silnici I/53 
na obchvat Lechovic u křižovatky se silnicí vedoucí do horní části Lechovic
zastávky lechovice, zámek (pro linku 835) – obě zastávky pro linku 835 dočasně přeloženy na starou 
silnici I/53 (průtah obce) cca 250 metrů za obec Lechovice ve směru na Brno za dočasné obratiště 
autobusů linky 835
zastávky lechovice, obÚ – obě zastávky na silnici I/53 pro linky 108 a 835 dočasně přeloženy do stálých 
zastávek Lechovice, ObÚ na silnici II/414 (do stálých zastávek pro linku 822)
neobsluhovaná zastávka: 
zastávka Práče, rozc. 0.7 (označník směr Brno) není obsluhována linkou 108.

výluka v lechovicích
14. 10. - 3. 11. 2019
108, 835, 836, 822, 

Tiskové chyby vyhrazeny

v sobotu 12. října 2019 od 10:00 do 15:00 regionální autobusová linka 303 pojede podle výlukového 
jízdního řádu z důvodu konání sportovní akce.

spojení Z Brna do veverské BítýŠky
pravidelné spoje v 10:13, 11:13, 12:13, 13:13 a 14:13 pojedou obousměrným odklonem mimo oblast 
přehrady a vynechají všechny zastávky v úseku rakovecká – hrad veveří. Spoje přes Hvozdec navíc 
vynechají zastávky Nové Dvory a Veverská Bítýška, Vápenice. Spoje přes Mečkov obslouží zastávku 
Nové Dvory v přeložené poloze na komunikaci od Ostrovačic a navíc obslouží zastávku Veverská Bítýška, 
Vápenice.
Návazně na tyto spoje bude zajištěn mimořádný spoj lodní dopravy mezi přístavišti Bystrc a Kozí horka, 
na který bude navazovat mimořádný spoj linky 303 ze zastávky Kozí horka po trase podél přehrady.
POZOR: Na mimořádný spoj linky 303 nebude navazovat linka 312 směr Deblín!

spojení Z veverské BítýŠky do Brna
pravidelné spoje v 10:21, 11:15, 12:21, 13:15 a 14:21 pojedou obousměrným odklonem mimo oblast 
přehrady a vynechají všechny zastávky v úseku hrad veveří – rakovecká. Spoje přes Hvozdec navíc 
vynechají zastávky Veverská Bítýška, Vápenice a Nové Dvory. Spoje přes Mečkov obslouží zastávku 
Nové Dvory v přeložené poloze na komunikaci od Ostrovačic a navíc obslouží zastávku Veverská Bítýška, 
Vápenice.
společně s těmito spoji bude zajištěn mimořádný spoj linky 303 ze zastávky veverská Bítýška, náměstí 
po trase podél přehrady až na kozí horku, na který bude navazovat mimořádný spoj lodní dopravy z 
přístaviště kozí horka.

poZor, tento spoj není možné zajistit u odjezdu v 11:15 z veverské Bítýšky! u tohoto odjezdu bude spoj 
lodní dopravy zajištěn z přístaviště hrad veveří s obsluhou přístavišť rokle, u kotvy, kozí horka a Bystrc.
Změny zastávek:
Zastávku Rakovec nelze obsloužit!
Zastávka Nové Dvory bude v obou směrech přeložena na komunikaci do Ostravačic a bude obsluhována 
pouze spoji přes Mečkov.

částečná náhradní doprava: Na mimořádných spojích lodní dopravy, které zajišťují náhradní dopravu 
za linku 303, bude platit běžný tarif IDS JMK (shodný jako v autobusech), u ostatních spojů platí běžný 
tarif lodní dopravy.

soBotní výluka na 
lince 303

12. 10. 2019 (10-15 hodin)
303 
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Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu údržby tramvajové trati a opravy povrchu komunikace v ulici minské bude upraven provoz 
tramvajových a autobusových linek.

Změny na tramvajových linkách
platí od zahájení provozu denních linek v sobotu 12. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 13. 
října 2019 (předpoklad 16:30).
Platí od zahájení provozu denních linek v sobotu 19. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 20. 
října 2019 (předpoklad 16:30).
linka 3 mezi zastávkami Česká (směr Bystrc přeložená zastávka) – Vozovna Komín obousměrný odklon 
přes Mendlovo náměstí a Pisárky. Vynechá všechny zastávky v úseku Grohova – Rosického náměstí. 
Zastávku Česká směr Bystrc obslouží v přeložené poloze na ulici Joštově (společně s linkami 5, 6 směr 
Mendlovo náměstí).
Spoje, které jedou v ranních hodinách ze zastávky Komín, smyčka, budou nahrazeny autobusem až od 
zastávky Vozovna Komín (na mostě).
náhradní dopravu zajistí linka x3 mezi zastávkami Česká – Tábor – Vozovna Komín po trase a zastávkách 
linky 3. Zastávky Tábor a Burianovo náměstí obslouží v obou směrech v přeložených polohách. Vynechá 
zastávku Králova, náhradou obslouží zastávky Jindřichova a Spojovací. Zastávku Rosického náměstí 
obslouží v obou směrech na zastávce linky 44 / 84. Navíc obslouží v obou směrech zastávku Hlavní. 
Zastávku Vozovna Komín obslouží na mostě (zastávka linky 84).

Změny na autobusových linkách

platí od 9:00 v pátek 11. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 13. října 2019 (předpoklad 
22:30).
Platí od 9:00 v pátek 18. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací v neděli 20. října 2019 (předpoklad 
22:30).
Linka š88 vynechá zastávku Králova, náhradou obslouží zastávku Jindřichova (směr Náměstí Svornosti).
Linka N92 a případné autobusy náhradní dopravy za linku 3 obslouží zastávky Tábor a Burianovo náměstí 
v obou směrech v přeložených polohách (viz dále) a vynechají zastávku Králova. Náhradou obslouží v 
obou směrech zastávky Jindřichova a Spojovací.
Změna zastávek:
Zastávka Králova bude bez obsluhy autobusy! Využijte zastávky Jindřichova a Spojovací.
Zastávka Burianovo náměstí v obou směrech bude pouze pro autobusy přeložena 120 metrů blíže k 
zastávce Mozolky.
Zastávka tramvaje Tábor z centra bude obsluhována pouze tramvajemi a linkou 68 směr Náměstí Míru. 
Linky x3, N92 a autobusy případné náhradní dopravy za linku 3 (v době provozu linky 3 po běžné trase) 
obslouží zastávku autobusu na ulici Tábor (u křižovatky s ulicí Veveří).
Zastávka tramvaje Tábor do centra bude obsluhována pouze tramvajemi. Linky x3, N92 a autobusy 
případné náhradní dopravy za linku 3 (v době provozu linky 3 po běžné trase) obslouží zastávku autobusu 
na ulici Veveří (zastávka linky 68 směr Šumavská).

výluka na ulici minské
11. - 13. 10. 2019
3, Š88, N92

od 16. 10. 2019 od 7:40 hodin nepřetržitě do 30. 10. 2019 do 15:30 hodin bude probíhat výlůka mezi tišnovem 
a nedvědicí. vlaky na lince s31 budou v uvedených úsecích nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
dne 16. a 17. 10. 2019, z důvodu souběžné výluky od 7:30 do 12:30 hod. v úseku nedvědice - rožná, 
budou vlaky nahrazeny v úseku tišnov - rožná.
vlaky 1436 a 1437 (sp pernštejn) budou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.
přeprava jízdních kol
U vlaků S31/1436 a S31/1437 (SP Pernštejn) je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem 
(nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol 
přes úsek dotčený výlukou zajištěna.
poZor: Železniční zastávka Prudká je obsloužena vybranými spoji.
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“ , na silnici u vjezdu do 
Rekreačního střediska Prudká
doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Doubravník náměstí“,
nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Nedvědice, žel. st.“,
věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
rožná – před staniční budovou
Bystřice pod pernštejnem – před staniční budovou

výluky na lince s31
16. - 30. 10. 2019
S31
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Tiskové chyby vyhrazeny

od 17. 10. 2019 od 8:10 nepřetržitě do 24.10. 2019 do 15:40 hodin bude probíhat výluka na linkách r11 
a s4.
linka r11 Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.
linka s4 Vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.

autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných 
linkách:
linka a (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – rosice, husova –
rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
linka B (zastávkový spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – 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).

přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R a vybraných Os vlaků (víkend) zajištěna
nákladním automobilem.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží – odjezd na ulici Dornych na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ a příjezd na ulici 
Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty)
• Brno-Horní Heršpice (linka A, B) – autobusová zastávka IDS JMK „Ústřední hřbitov“
• Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na 
protějším chodníku (směr Brno)
• 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

výluka na linkách s4 a 
r11 - Brno - Zastávka

17. - 24. 10. 2019
S4, R11

ve dnech 19. – 20. 10. 2019 proběhne v jedovnicích 
tradiční výlov rybníka olšovce. Společnost KORDIS JMK 
ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení vybraných 
linek v oblasti. Jedná se konkrétně o následující 
posílení spojů:

linka 201 bude operativně posílena v úseku Brno, 
Stará osada – Jedovnice, nám. na základě aktuální 
poptávky po přepravě případným řazením dalších 
autobusů navíc u spojů dle platného jízdního řádu 
přibližně v čase 9:00 – 12:15 ve směru z Brna do 
Jedovnic a v časech cca 13:00 až 19:00 ve směru z 
Jedovnic do Brna.

linka 167 běžně vedená v nepracovních dnech 
jen v úseku Vyškov – Senetářov prodloužena o úsek 
senetářov – jedovnice – Blansko, čímž zajistí jednak 
přímé spojení ve směru z Vyškova do Jedovnic, ale 
především posilu lince 231 v úseku Blansko – jedovnice. 

výlov olšovce 2019tip na příští víkend

https://www.jedovnice.cz/cs/pro-turisty/vylov-Olsovce
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posilujeme dopravu
na vinařské akce v kraji

Spojení vlaky a autobusy
na vinařské akce 12. 10. 2019

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

putování slováckým vinohradem a Burčákový pochod milotice/mutěnice se koná tuto sobotu 
12. října 2019 v oblasti dubňan, milotic a mutěnic.

v době běžných odjezdů pojede v exponovaných časech více autobusů nebo budou vypraveny  
kapacitnější vozidla. posíleny budou především linky 106, 109, 655, 660, 662, 663, 664, 666, 667 a 668.

na vlakové lince s52 platí speciální jízdní řád s přímými vlaky Brno - mutěnice-zastávka a zpět. Z Brna do 
mutěnic jede přímý vlak v 8:06 a zpět z mutěnic v 17:00 hodin. 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí 12.10.2019
Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s.
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 8:16 9:00  9:54  10:36 11:19  12:16 14:14  16:15 16:52  18:15 17:38 18:52  20:15 19:32  
          14:28            
          14:17            

Vysvětlivky:
spoje navazující na linku S52 (z) zastávka celodenně na znamení
spoje na sebe navazují bez přestupu J spoj zastávkou projíždí




Zóna
100
555
555
555
555

650
650
650
660
660
910
910

S52 Zaječí - Čejč - Mutěnice - Hodonín 

SOBOTA 12.10.2019 Putování slováckým vinohradem
Číslo spoje: 

910
910
900

Zastávka
Brno hl. n.
Zaječí
Velké Pavlovice
Velké Pavlovice zastávka
Bořetice
 551  Velké Pavlovice
Kobylí na Moravě        
Kobylí na Moravě        
Brumovice (z)
Čejč        
Čejč        

 R13  Brno
 S91  Myjava

Mutěnice zastávka        
Mutěnice zastávka        
Mutěnice        
Mutěnice        
Hodonín

příj.
odj.

příj.
odj.
příj.
odj.
příj.
odj.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí 12.10.2019
Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s.

14500 14540 14524 14560 14562 14542 14564 14566 14508 14512 14516 14568 1826 14570 14518 14572 14574 14528

 7:46  8:20 9:15  9:57 10:40 11:46 13:43 15:43 16:17  17:00 17:43 18:17 18:57 19:46
 8:01  8:35 9:30  10:12 10:55 12:01 13:57 15:57 J  J 17:57 J J J
 8:04  8:35 9:30  10:12 10:55 12:01 13:58 15:58 J  J 17:58 J J J
 8:10  8:38 9:33 9:58 10:15 10:58 12:04 14:00 16:00 16:33 17:00 17:16 18:00 18:33 19:13 20:04
 8:20    10:08   12:14 14:11 16:11  J  18:11   20:14

6:22  8:22  10:22   12:22 14:12 16:12  J  18:12   20:22
6:28  8:28   10:28   12:28 14:18 16:18  J  18:18   20:28
6:32  8:32   10:32   12:32 14:22 16:22  J  18:22   20:32
6:33  8:33   10:33   12:33 14:33 16:33  J  18:33   20:33
6:38  8:38   10:38   12:38 14:38 16:38  J  18:38   20:38
6:45  8:45   10:45   12:45 14:45 16:45  J  18:45   20:45
6:48  8:48   10:48   12:48 14:48 16:48  J  18:48   20:48
6:54  8:54   10:54   12:54 14:54 16:54  J  18:54   20:54
6:57        12:59 14:59 16:59    18:59    
7:02        13:02 15:02 17:02    19:02    

            18:15      

Vysvětlivky:
spoje na sebe navazují bez přestupu
zastávka celodenně na znamení
spoj zastávkou projíždí


(z)
J

Zóna
900
910
910
910
660
660
650
650
650
555
555
555

S52 Hodonín - Mutěnice - Čejč - Zaječí 

SOBOTA 12.10.2019 Putování slováckým vinohradem
Číslo spoje: 

555

100

Zastávka
Hodonín
Mutěnice        
Mutěnice        
Mutěnice zastávka
Čejč        
Čejč        
Brumovice (z)
Kobylí na Moravě        
Kobylí na Moravě        
Bořetice
Velké Pavlovice zastávka
Velké Pavlovice
Zaječí
 R13  Brno
 R13  Moravský Písek
Brno hl. n.

příj.
odj.

příj.
odj.

příj.
odj.

přímý 
vlak

přímý 
vlak

www www.idsjmk.cz 24
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Staň Se DISpečereM

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

kontakt: 
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 15. 10. 2019.

Hledáme tě 
koordinátor ids jmk– společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka do pozice  
dispečer pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
řízení provozu IDS JMK,
komunikace s řidiči a dopravci,
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,
zkušenosti v oblasti železniční dopravy výhodou.

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity.
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