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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

41  2019

INTEGROVANÉ NOVINKYINTEGROVANÉ NOVINKY

ZMĚNY OD PROSINCE 2019 A 
LEDNA 2020
Vážení cestující,
během prosince 2019 a ledna 2020 dojde ke změnám na 
vybraných vlakových a regionálních autobusových linkách IDS 
JMK. 
Změny budeme postupně uveřejňovat od poloviny listopadu na 
našem webu www.idsjmk.cz a také v infomailech

Přejeme vám poklidný dušičkový víkend.

Tiskové chyby vyhrazeny

Tipy na výlety
strana 5

Nabídka 
pracovních
pozic
strana 6

SLEVOVÝ
PROGRAM IDS JMK

Národní divadlo
Brno

http://www.ndb.cz

INFORMACE O SLEVÁCH PRO STUDENTY,
MLÁDEŽ A SENIORY NAD 65 LET

Do slevového programu IDS JMK je 
zapojeno Národní divadlo Brno.
Sleva na vstupné ve výši 15/20 % se 
poskytuje následovně:

15 % z plné ceny při předložení 
jednorázové nebo předplatní jízdenky
s platností kratší než 1 měsíc.

20 % z plné ceny při předložení předplatní 
jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní nebo 
roční.

Řekněte si u řidiče v regionálním autobusu
o tu správnou Zlevněnou jízdenku

Více na www.idsjmk.cz                    

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student 
či senior? Určitě při cestách mimo Brno využíváte slevy. 
Hlašte prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou A nebo 
Zlevněnou B. 

A Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji 
včetně Brna stačí Zlevněná A. 
Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let 
potřebují při cestách bez brněnské městské dopravy 
Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou 
dopravu, potřebují Zlevněnou B. 

Pokud jsi nejste jisti, napiště nám na info@kordis-jmk.cz nebo 
navštivte informační a prodejní centra IDS JMK.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Všechny vlaky linky S41 budou ve dnech 4. a 5. 11. 2019 vždy v době 07:30 až 15:15 nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy ve směru Mor. Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Mor.Bránice přes Ivančice do Moravského Krumlova na zastávku 
IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, 
Stezka (všechny zastávky slouží pouze pro výstup).
Linka B – pojede ze stanice Moravské Bránice přes Ivančice, Moravský Krumlov, náměstí a Rakšice do Bohutic.

Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Mor. Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka K – pojede z Bohutic přes Rakšice a Moravský Krumlov, žel. st. přímo do Brna přes autobusovou zastávku 
IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n.
Linka B – pojede z Bohutic přes Rakšice, Moravský Krumlov, náměstí a Ivančice do
Moravských Bránic, kde je umožněn přestup na vlak.
Přestup mezi autobusy linky B a autobusy linek 440, 441, 442, 443 a 445 ve směru z Brna je zajištěn na zastávce 
IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.

Ve dnech 6. a 7. 11. 2019 vždy od 7:30 do 15:15 hodin budou všechny vlaky linky S41 nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy ve směru Mor. Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice do Moravského Krumlova na zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, 
náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky 
slouží pouze pro výstup).
Linka B – pojede ze stanice Ivančice, Moravský Krumlov, náměstí a Rakšice do Bohutic.

Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Mor. Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka K – pojede z Bohutic přes Rakšice a Moravský Krumlov, žel. st. přímo do Brna přes autobusovou zastávku 
IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n.
Linka B – pojede z Bohutic přes Rakšice, Moravský Krumlov, náměstí do Ivančic, kde je umožněn přestup na 
vlak.
Přestup mezi autobusy náhradní doravy (linkou B) a autobusy linek 440, 441, 442, 443 a 445 ve směru z Brna 
je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.

Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy vyloučena u obou výluk. Přehled zastávek náhradní 
dopravy je uveden na www.idsjmk.cz

VÝLUKY NA LINCE S41
4. - 7. 11. 2019
S41

Z důvodu opravy plynovodu bude od 3. 11. do 20. 11. 2019 přesunuta zastávka Letovice, Tylex jídelna o cca 
70 m před most (k silnici I/43).PŘESUN ZASTÁVKY 

LETOVICE, TYLEX
3 .- 20. 11. 2019

Od 7.11. do 31. 12. 2019 bude zastávka Spešov přesunuta následovně:
pro spoje jedoucí mimo Spešov, horní část bude pro oba směry zastávka umístěna za železniční přejezd (při 
jízdě od Blanska),
pro spoje jedoucí přes Spešov, horní část bude pro oba směry zastávka umístěna za křižovatku u Obecního 
úřadu (při jízdě od Blanska).

PŘESUN ZASTÁVKY SPEŠOV
7. 11. - 31. 12. 2019
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Tiskové chyby vyhrazeny

V pondělí 4. 11. 2019 od 7:35 do 13:55 hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo – Šumná nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy a pojedou jako linka A a B.
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, do/z železniční stanice Šumná.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A do/z železniční 
stanice Olbramkostel.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
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.“)

V úterý 5. 11. 2019 od 7:50 do 14:10 hodin budou vlaky linky S81 v úseku Znojmo – Grešlové Mýto nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy  a pojedou jako linka A a B.
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.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
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.“)

VÝLUKY NA LINCE S81
4. - 5. 11. 2019
S81

Nepřetržitě od 6. 11. 2019 do 17. 11.2019 budou vlaky na lince S8 v úseku Hrušovany nad  Jevišovkou - Šanov 
– Znojmo nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku 
a přijíždět později.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
Hodonice - před staniční budovou
Božice u Znojma - u odbočky k nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Božice, žel. st.“
Hrušovany nad Jevišovkou - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“)
POZOR: V době výluky dochází k rozvázání přípojů na linku S8 na zastávce Znojmo aut.nádr.

DELŠÍ VÝLUKA NA LINCE 
S8 ZNOJMO - HRUŠOVANY 
NAD JEVIŠOVKOU

6. - 17. 11. 2019
S8

Ve dnech 4. a 5. 11.2019 vždy od 7:20 do 13:20 hodin budou vlaky na lince S8 v úseku Břeclav – Mikulov 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných linkách:
Návazná linka na vlak v Mikulově - linka A:
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov 
na Moravě a zpět.
Návazná linka na spoje v Břeclavi - linka B:
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov 
na Moravě a zpět.

Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní dopravy vyloučena.
POZOR: Po dobu výluky dochází k rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.st. (linek S8 a 555).

DELŠÍ VÝLUKA NA LINCE 
S8 BŘECLAV - MIKULOV

4. - 5. 11. 2019
S8
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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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Od 4. 11. 2019 do 17. 11. 2019 bude z důvodu stabeních prací na silnici I/53 upraven provoz regionálních 
linek následujícím způsobem:
Linka 108 (kromě expresních spojů): veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkou Oleksovice, rozc. 1.7 a 
zastávkou Lechovice, ObÚ odklonem po obousměrné objízdné trase: nově vybudovaný obchvat Lechovic 
na silnici I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ (zastávky na silnici II/414) – silnice stará I/53 – silnice nová I/53 
(nový obchvat Lechovic) – silnice I/53. Pomalé zastávkové spoje budou obsluhovat zastávky Lechovice, 
ObÚ na silnici II/414.
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.

Přeložené zastávky:
zastávka Lechovice, zámek (pro linku 108) – oba označníky pro linku 108 dočasně přeloženy na novou silnici 
I/53 na obchvat Lechovic u křižovatky se silnicí vedoucí do horní části Lechovic
zastávka Lechovice, zámek (pro linku 835) – oba označníky 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.
zastávka Lechovice, ObÚ – oba označníky 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)

VÝLUKA V LECHOVICÍCH
4. - 17. 11. 2019
108, 835

Od 6:00 hodin v sobotu 2. listopadu 2019 nepřetržitě do 16:30 hodin v neděli 3. listopadu 2019 bude 
omezen provoz dopravy v ulici Křenové.
Linka 8 bude rozdělena na dva úseky:
Mifkova – Masná a Starý Lískovec, smyčka – Hlavní nádraží (přeložené zastávky) a odklon na 
Malinovského náměstí. Na Hlavním nádraží obslouží 1. a 2. kolej.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála-smyčka – Masná.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží (přeložená zastávka). Na 
Hlavním nádraží obslouží směr Technologický park 7. kolej (v ústí ulice Masarykovy).
Náhradní doprava linka X mezi zastávkami Hlavní nádraží – Masná – Juliánov po trase a zastávkách linky 
12. Zastávku Masná do centra obslouží v přeložené poloze na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion) 
a ve směru z centra na zastávce trolejbusu. Vynechá zastávku Vlhká do centra, náhradou obslouží 
zastávku Čechyňská (na Šujanově náměstí).
Pro přestup mezi tramvajemi a autobusem náhradní dopravy využijte zastávky Geislerova a Hlavní 
nádraží.
Linky 31, 33, 49, E76, N89, N96, N98 a N99
Zastávku Masná obslouží v jednotné poloze: do centra na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion), 
z centra na zastávce trolejbusu.Vynechají zastávku Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská (na 
Šujanově náměstí).
Linka 67 do centra vynechá zastávky Masná a Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská (na 
Šujanově náměstí).
Zastávka Masná bude pro autobusy a trolejbusy:
směr centrum sjednocena k zastávce na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion);
směr Tržní / Životského sjednocena na zastávku trolejbusu z centra;
bez obsluhy linkou 67 směr Jundrov.

Zastávka Vlhká do centra bude bez obsluhy! Využijte zastávku Čechyňská.

BRNO: VÝLUKA V ULICI 
KŘENOVÉ

2. - 3. A 9. - 10. 11. 2019
8, 10, 12, ...

Tiskové chyby vyhrazeny
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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 TĚHLEDÁME 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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