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Integrované novInky

prodloužený víkend
změna času, prázdniny
Vážení cestující,
v neděli 27. října 2019 se opět mění čas. Ve 3:00 hodin 
se ručičky hodinek vrátí o hodinu zpět na 2:00. 
Doporučujeme sledovat jízdní řády regionálních a 
městských linek s ohledem na státní svátek (pondělí 
28. 10. 2019 a podzimní prázdniny (29. - 30. 10. 2019).
Přejeme vám krásný prodloužený víkend a hezké 
podzimní prázdniny.

Tiskové chyby vyhrazeny

změna času
noční linky
strana 4

Tipy na výlety
strana 5

cesTujeme Bezpečně 
s malými děTmi v kočárku

na výlet, na nákup, k lékaři
po Brně nebo jihomoravském kraji

https://www.idsjmk.cz       

V rámci IDS JMK lze přepravovat kočárky s dítětem zdarma ve vlacích, 
regionálních i městských autobusech, tramvajích a trolejbusech. počet míst 
pro kočárky ve vozidlech dpmB je vždy vyznačen piktogramem ve vozidle. 

při cestě postupujte prosím podle následujících pokynů:
v brněnské městské dopravě (tramvaje, autobusy a trolejbusy):
1. dejte před nástupem signál řidiči zamáváním rukou
2. nastupujte pouze dveřmi označenými symbolem kočárku
3. v nízkopodlažních vozidlech nastupujte do nízkopodlažního prostoru
4. na kočárek během jízdy dohlížejte
5. před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace
v regionálních autobusech: 
1. čekejte s kočárkem co nejblíže prvním dveřím
2. při příjezdu vozidla dejte signál řidiči zamáváním rukou
3. po otevření dveří si kupte jízdenku a přejděte ke druhým dveřím, řidič má právo vás 
odbavit přednostně před ostatními cestujícími
4. přejděte ke druhým dveřím a nastupte
5. na kočárek během jízdy dohlížejte
6. před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace

                                                                                                              Děkujeme vám za spolupráci

slevový
program

sTrana 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Partnerem slevového programu IDS JMK je 
společnost centrum eden která cestujícím s 
jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na vstup:

sleva na vstup ve výši 15 % se poskytuje 
následovně:

15 % slevu na vstupné při předložení 
platné předplatní nebo jednorázové 
jízdenky. 
Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat 
s jinými slevami.

Více o společnosti na odkazu:
www.centrumeden.cz.

centrum
eden

nabídka 
pracovních 
pozic
strana 6
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Tiskové chyby vyhrazeny

ve dnech 26. a 27. 10. 2019 vždy od 8:30 do 16:10 hodin budou vlaky linky s2/4708/4717, 4712/4721, 
4716/4725, 4720/4729  v úseku letovice – Březová nad svitavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 
ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Březová nad Svitavou, žel.st.“;
Moravská Chrastová – na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“;
Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;

výluka mezi leTovicemi 
a Březovou nad 
sviTavou

26. - 27. 10. 2019
S2

z technických důvodů nebude zastávka lazaretní obsluhována linkami 201 a 202 během všech víkendu od 
26. 10. do 29. 11. 2019. využijte prosím zastávku kuldova.

V pracovní dny je zastávka Lazaretní linkami 201 a 202 obsluhována.

pozor: Od 25. 10. 2019 od 15:00 hodin do 27. 10. 2019 6:00 hodin bude zastávka Brno, Kuldova ve směru 
Křtiny a Jedovnice přesunuta na tramvajový ostrůvek ve směru Stará osada. 

víkendové změny na 
linkách 201 a 202 
zasTávka lazareTní

26. 10. - 29. 11. 2019
201, 202

z důvodu omezení kapacity tratě bude 26.10.2019 vlak s3/4639 veden místo z Brna hl.n. z Brna-židenic (odj. 
0:46 hod.) v úseku Brno hl.n. - Brno-židenice bude odřeknut bez náhrady.
Cestující mohou využít z Brna hl.n. do Brna-Židenic vlak S3/4940 (odj. 0:35 hod.) nebo S6/4139 (odj. 0:38 
hodin).

změna na lince s3 
spoj s3/4639

26. 10. 2019
S3/4639

s ohledem na státní svátek (28. 10. 2019) a podzimní prázdniny (29. - 30. 10.) bude upraven provoz linek ids 
jmk následovně:
provoz na regionálních linkách ids jmk
na regionálních linkách platí od 26. do 28. října +17. listopadu 2019 jízdní řády pro soboty a neděle.
ve dnech školních prázdnin (29. - 30. 10.) nepojedou vybrané spoje uvedené v jízdních řádech.
sledujte prosím inverzní značky a poznámky v jízdních řádech.

provoz na městských linkách v Brně
v neděli 27. října 2019 bude provoz na linkách 1, 8, 12 a 53 veden podle jízdních řádů pro soboty (bez 
nedělního podvečerního posílení).
v pondělí 28. října a v neděli 17. listopadu 2019 (státem uznané svátky) bude provoz na výše uvedených 
linkách veden podle jízdních řádů pro neděle.
v pondělí 28. října 2019 bude bezplatná linka Úzká – Avion Shopping Park mimo provoz a linka 78 nebude 
obsluhovat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz. Mimo provoz bude bezplatná linka OLY 
(Olympia bus).
v úterý 29. října a ve středu 30. října 2019 bude na většině trolejbusových a autobusových linek platit omezený 
jízdní řád pro pracovní dny - prázdniny. navíc budou mimo provoz speciální školní autobusové spoje a školní 
linky š85, š86, š87 a š88. Všechny tramvajové linky a část trolejbusových a autobusových linek bude v provozu 
podle jízdních řádů pro běžné pracovní dny.

provoz Během sTáTních 
sváTků a prázdnin

26. - 30. 10.  + 17. 11. 2019
VšeChnY LInKY

retro tramvaj - pondělí 28. října 2019 bude posledním dnem pravidelného provozu retro tramvají na lince 10.
lodní doprava - středa 30. října 2019 bude posledním dnem provozu pravidelných spojů lodní dopravy na 
Brněnské přehradě v tomto roce. Ve čtvrtek 31. října 2019 v 16:00 proběhne v přístavišti Bystrc slavnostní 
ukončení letošní plavební sezóny a následně bude vypraven mimořádný spoj v trase Bystrc – Veverská 
Bítýška a zpět.
cyklobusy - pondělí 28. října 2019 (na lince 57) a čtvrtek 31. října 2019 (na lince 55) budou poslední dny 
provozu spojů s rozšířenou přepravou jízdních kol na linkách 55 a 57.
autobusová linka na Špilberk - čtvrtek 31. října 2019 bude posledním dnem obsluhy zastávky hrad špilberk a 
současně poslední den provozu linky 80.

ukončení provozu 
sezónních spojů dpmB
v roce 2019

26. 10. 2019

LOď, RetRO tRAMVAJ,

55, 57, 80
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Tiskové chyby vyhrazeny

od 6:00 hodin v sobotu 26. října 2019 nepřetržitě do 17:00 v pondělí 28. října 2019 bude probíhat výluka 
v křižovatce ulic husova a joštova.
linka 4 provoz pouze v úseku Obřany, Babická – Česká.
linky 5 a 6 v úseku Česká (přeložené zastávky) – Poříčí obousměrný odklon přes náměstí Svobody a 
hlavní nádraží. na České obslouží v obou směrech zastávku u kostela sv. tomáše a vynechají zastávky 
šilingrovo náměstí, nemocnice u svaté Anny a Mendlovo náměstí.
linka 12 v úseku Česká – hlavní nádraží obousměrný odklon přes náměstí Svobody. na hlavním nádraží 
obslouží 1. a 2. kolej a vynechá zastávky nové sady a šilingrovo náměstí.
náhradní dopravu mezi zastávkami česká – náměstí míru zajistí linka x4. Obslouží běžné zastávky linky 
4 a zastávku Komenského náměstí do centra obslouží v přeložené poloze na ulici Údolní, u křižovatky s 
Komenského náměstím.
náhradní dopravu mezi zastávkami česká – Šilingrovo náměstí – mendlovo náměstí – poříčí zajistí linka 
x6. Obslouží běžné zastávky linek 5 a 6.
linka 80 ve směru na Českou obslouží zastávku Komenského náměstí v přeložené poloze na ulici Údolní, 
u křižovatky s Komenského náměstím.
linky n89 a N95 pouze ve směru z centra obslouží zastávku Komenského náměstí v přeložené poloze na 
ulici Údolní, u křižovatky s Komenského náměstím.

obsluha zastávky komenského náměstí
zastávka z centra obsluha pouze denní linkou, noční linky obslouží přeloženou zastávku na ulici Údolní, u 
křižovatky s Komenského náměstím.
zastávka do centra obsluha všemi linkami kromě linky x4; linka x4 obsluha přeložené zastávky na ulici 
Údolní, u křižovatky s Komenského náměstí.

výluka joŠTova X 
husova (u červeného 
kosTela)

26. - 28. 10. 2019
4, 5, 6, 12, 80, n89, n95

od soboty 26. října nepřetržitě do pondělí 28. října 2019 bude  upraven provoz trolejbusových linek - 
novolíšeňská.
linka 25 bude v provozu pouze v úseku Osová – Pálavské náměstí.
linka 26 bude v provozu pouze v úseku Kamenný vrch – Pálavské náměstí.
náhradní dopravu mezi zastávkami novolíšeňská – pálavské náměstí (– Bzenecká) zajistí mimořádná 
autobusová linka x25. Linka obslouží pravidelné zastávky trolejbusu.

výluka TrolejBusů - 
novolíŠeňská

26. - 28. 10. 2019
25, 26

od soboty 26. října nepřetržitě do pondělí 28. října 2019 linka 55 vynechá zastávku zetor, smyčka. 
Využijte prosím zastávku novolíšeňská.dočasné zruŠení 

zasTávky zeTor, 
smyčka

26. - 28. 10. 2019
55

od soboty 26. října 2019 tramvaje nově ukončí jízdu již v zastávce lipová a nebudou tedy již obsluhovat 
zastávku pisárky (ve smyčce tramvají). Pro cestu ze zastávky Lipová do zastávky Pisárky lze využít 
pravidelné spoje linek 1, 25, 26, 37, 52 a n97.

zruŠení zasTávky 
pisárky pro Tramvaje 
(smyčka)

od 26. 10. 2019

vzhledem k očekávané zvýšené poptávce po přepravě k areálu Ústředního hřbitova v Brně bude ve 
dnech 31. října až 3. listopadu 2019 posílena městská doprava následujícím způsobem:
ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 vždy od 8:30 do 18 hodin budou všechny spoje tramvajové 
linky 5 vedeny v celé trase štefánikova čtvrť – Ústřední hřbitov (ruší se zkrácení vybraných spojů na 
Mendlovo náměstí);
v sobotu 2. listopadu a v neděli 3. listopadu 2019 bude zvýšení kapacity do oblasti Ústředního hřbitova 
řešeno změnou vypravených typů vozidel na linkách 2 a 6.
spojení z regionu vyhledávejte ve vyhledávačích - zastávka Ústřední hřbitov.

posílení dopravy
k ÚsTřednímu hřBiTovu

31. 10. - 3. 11. 2019
2, 5, 6
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času
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městské noční linky v Brně
n89 N90 N91 N92 N93 N94 N95 n96
N97 n98 N99    

na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno spojení 
nočních autobusových linek navíc. U některých 
vybraných spojů nočních linek v Brně bude v uzlu hlavní 
nádraží stanoven mimořádný přestup mezi dvěma 
autobusy téže linky v daném směru.

regionální linky a linky n91, n94 a n95
V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z 
výchozích zastávek před 2:00 hod. jedou v celé trase 
dle pravidelného jízdního řádu – dle letního času.
níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích 
zastávek dle jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hodin 
pojedou ještě dle letního času, nikoliv dle času zimního 
– tj. pouze jedenkrát před posunem času:
pozor na lince n91 jede spoj s odjezdem 2:00 hod. z 
Brna, hl. nádraží do Kuřimi, Podlesí, rozc. po změně času!!

N91
spoj s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do 

Lelekovic; 
po změně času: 
spoj s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do 
kuřimi, podlesí, rozc.

N94
spoj s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. nádraží do 

Bílovic nad Svitavou;

N95
spoj s odjezdem 2:21 hodin z Újezdu u Brna přes 

Sokolnice do Brna;

302
spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hodin z kuřimi, žel. st. 

do Brna;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hodin z Brna, u luhu 

do Kuřimi;

403
spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hodin z ostopovic, 

smyčky do Brna;

405
spoj č. 269 s odjezdem ve 2:00 hodin z Brna, hl. 

nádraží do Zastávky;

 501
spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hodin z Brna, 

ořechovské do nebovid;

505
spoj č. 401 s odjezdem ve 2:22 hodin ze Židlochovic, 

aut.st. do Brna. 
po změně času:

spoj č. 402 s odjezdem ve 3:00 hodin z Brna, hl. nádraží 
do Židlochovic;

521
spoj č. 300 s odjezdem ve 2:02 hodin z hustopečí, aut.

nádr. do Židlochovic, aut.st.

4
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v noci ze soboty 26. října na 
neděli 27. října 2019 končí platnost 
středoevropského letního času.

v čase 3:00 hodin se hodinky posunou o hodinu zpět na 2:00 hodiny.
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Tipy na výleTy

v sobotu 26. 10. 2019 se v obci vrbovec na 
znojemsku koná vinařská akce vrbovec – 
ukončení stezky hroznové kozy.

linka 819 bude posílena ve směru znojmo, 
aut. nádr. – vrbovec, stará zastávka pěti 
spoji. 

Odjezd ze Znojma, aut. st. přidaných 
posilových spojů do Vrbovce je v 11:30, 
11:45, 12:00, 13:05 a 14:00 hod. Ve směru 
z Vrbovce, staré zastávky do Znojma, aut. 
st. bude linka 819 posílena jedním spojem s 
odjezdem ve 21:04 hod. 

Poslední pravidelný spoj 214 z Chvalovic, 
hatě, Freeportu ve 21:24 hod. pojede 
mimořádně také přes obec Vrbovec. Spoje 
na trase obsluhují všechny zastávky linky 
819.

pozor: výluka na lince s31
Mezi tišnovem a 
nedvědicí jsou vlaky linky 
S31 nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.

vlaky s31/1436 a s31/1437 
(sp pernštejn) jsou 
nahrazeny v celém úseku 
Tišnov - Bystřice nad 
pernštejnem.
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kontakt: 
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 10. 11. 2019.

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

náplň práce:
provádění přepravní kontroly a kontroly plnění závazků dopravců vůči 

objednateli,
další činnosti spojené s komunikací s cestujícími a propagační činností.

požadavky:
vzdělání vyučen, Sš nebo Vš,
znalost IDS JMK - tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek,
bez záznamu v trestím rejstříku,
schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
komunikativnost, odolnost proti stresu,

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity.
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revIZor

koordinátor ids jmk – společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka do pozice  
konstruktér / konstruktérka jízdních řádů pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
tvorba jízdních řádů autobusových linek v dané oblasti JMK,,
spolupráce s dopravci,
jednání s obcemi a dalšími objednateli dopravy,
zapracování jízdního řádu do SW ChAPS,.

požadavky:
nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
znalost programů MS excel, MS Word,
bez záznamu v trestím rejstříku,
řidičský průkaz sk. B výhodou,

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost autobusové dopravy v Jihomoravském kraji
firemní benefity.
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