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Integrované novInky

pozvánka 
do Židlochovic
Vážení cestující,
tuto neděli 8. prosince 2019 se v Židlochovicích slavnostně otevírá 
nový přestupní terminál a také nově opravená železniční trať 
mezi Židlochovicemi a Hrušovany u Brna. 
Zve Vás Město Židlochovice.

Běžný provoz linky S3 a terminálu začně 15. 12. 2019.

Tiskové chyby vyhrazenystrana 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

tarifní změny od 1. ledna 2020 
prodejní místa ids jmk

Adamov
Bílovice nad svitavou
Blansko
Blansko město
Břeclav
Boskovice
Brno hlavní nádraží
Brno-královo pole
Brno-Židenice
Bučovice
Bzenec
hrušovany u Brna
hodonín
ivančice
kuřim

kyjov
letovice
mikulov na moravě
moravský písek
modřice
moravský krumlov
nedvědice
Nesovice
podivín
rájec-jestřebí
rajhrad
rosice u Brna
skalice nad svitavou
slavkov u Brna
sokolnice-telnice

strážnice
Šakvice
tetčice
tišnov
velké pavlovice zastávka
veselí nad moravou
Vracov
Vranovice
vyškov na moravě
zaječí
zastávka u Brna
znojmo

seznam předprodejních míst Čd
v jihomoravském kraji

muzeum 
vyškovska

tradičním partnerem slevového programu 
ids jmk je muzeum vyškovska.

Do slevového programu IDS JMK je 
zapojeno Muzeum Vyškovska ve Vyškově a 
Bučovicích.

Můžete využívat následující slevy na vstupy 
do muzea:

sleva 20 % při předložení jednorázové 
jízdenky IDS JMK
sleva 20 % při předložení předplatní 
jízdenky IDS JMK

Sleva se poskytuje i ze sníženého vstupného 
I. pro děti od 4 do 15 let, studenty, seniory a 
z hromadného vstupného pro školy.

slevový 
program
slevový 

program
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změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk
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Od 9. 12. 2019 do 16. 12. 2019 spoje linky 753 v době výluky spoje v Dětkovicích nezajíždí do točny autobusů, 
ale obslouží zastávku v přesunuté poloze na hlavní komunikaci.

Změna zastávek:
dětkovice směr Švábenice přesunuta cca 80 m na hlavní silnici směr Švábenice.
dětkovice směr pačlavice přesunuta cca 80 m na hlavní silnici směr pačlavice.

přesun zastávky 
v dětkovicích

9. 12. - 16. 12. 2019
753

Od 9. 12. 2019 od 7:00 hodin do 30. 4. 2020 20:00 hodin bude upraven provoz linek 443 a 444 v Petrovicích a 
zastávka Petrovice bude přesunuta přibližně o 60 metrů.přesun zastávky 

v petrovicích
9. 12. - 30. 4. 2020
443, 444

Pozvánka do židlochovic
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posilujeme dopravu
na vinařské akce v kraji

přehled změn na regionálních linkách

od 15. 12. 2019 / 1. 1. 2020

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

změny na vlakových linkách v ids jmk
Skončí výluka na brněnském hlavním nádraží. Všechny vlakové linky se 
vrátí na své původní trasy a znovu tuto stanici obslouží. V rámci IDS JMK 
tak budou na Hlavní nádraží jezdit vlakové linky S2, S3, S4, S41, S6, R8, R9, 
R11, R12, R13, R19, R54 a R56. 

Od 15. 12. 2019 SŽDC mění číslování kolejí na brněnském hlavním nádraží. 
Věnujte prosím zvýšenou pozornost informačnímu systému.

Linka R8  Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Vyškov (- ...)
Linka R8 bude nově zajištěna dopravcem RegioJet a bude prodloužena 
ze stanice Brno hlavní nádraží do stanice Brno-Královo Pole.

Linka S6  Brno - Šlapanice - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí nad 
Moravou - Ostrožská Nová Ves - Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město
Linka S6 opět obslouží několika vlaky stanici Brno-Černovice, která byla v 
průběhu výluky mimo provoz. Rozšíření platnosti jízdních dokladů IDS JMK 
do Starého Města platí od 1. ledna 2020.
V souvislosti s ukončením výluky vlaků linky S2 mezi Brnem hlavním nádražím 
a Brnem-Chrlicemi se autobusové linky 509, 610, 611 a 612 jedoucí ve 
směru Dambořice, Milešovice a Těšany vrátí na své původní trasy. Znovu 
se obnoví provoz linky 73 mezi zastávkami Sokolnice, žel. st. a Brno, Slatina, 
závod.

Linka S3  (...) - Níhov - Tišnov - Kuřim - Brno - Hrušovany u/B  (-Židlochovice)- 
Vranovice - Zaječí - Břeclav
Linka S3 bude nově vybranými spoji vedena mezi Hrušovany u Brna 
a Židlochovicemi (viz dále samostatná informace ke změnám na 
Židlochovicku).

Linka S22  Letovice - Březová nad Svitavou (- Svitavy)
Vznikne linka S22 objednávaná Pardubickým krajem, která pojede 
z Letovic do Březové nad Svitavou a odtud bude dále pokračovat mimo 
IDS JMK do České Třebové. 

Linka S2  Březová nad Svitavou - Letovice - Blansko - Brno - Křenovice
Osobní vlaky na lince S2 budou začínat obvykle až v Letovicích. V úseku 
Letovice - Březová nad Svitavou bude v provozu nová linka S22.

Linka S41 Linka S42  Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - 
Oslavany / - Moravský Krumlov - Miroslav - Hrušovany nad Jev.-Šanov
Linka S42 bude v úseku Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou nahrazena 
linkou S41 jezdící jen ve vybraných časech.

Linka R18  Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Staré Město (- ...)
Zaintegrována bude také vlaková linka R18 v úseku Veselí nad Moravou - 
Uherské Hradiště - Staré Město od 1. ledna 2020. 

Linka R54  Brno - Náměšť nad Oslavou (- ...)
Vznikne nová linka R54 zajišťovaná spěšnými vlaky objednávanými Krajem 
Vysočina, která spojí Brno s Náměští nad Oslavou a bude dále pokračovat 
mimo IDS JMK do Třebíče. Linka R11 bude v provozu i nadále.

vlakové změny - Židlochovicko
Od 15. 12. 2019 dojde ke zprovoznění nové železniční tratě mezi 
Židlochovicemi a Hrušovany u Brna. Budou na ní jezdit vlaky linky S3, které 
bez přestupu spojí Židlochovice s Brnem, Kuřimí a Tišnovem. 
Na nový železniční terminál v Židlochovicích budou prodlouženy linky 151, 
154, 505, 514, 521 a 522. Linka 520 zastaví na zastávce Židlochovice, žel. st. 
na hlavní silnici v těsné blízkosti terminálu.

Se změnami na Židlochovicku se pojí i úpravy tras a jízdních řádů na 
linkách spojujících Brno s Pohořelicemi. 

Vlak S3  Níhov - Brno  (-Židlochovice) - Břeclav
Využijte rychlé vlakové spojení do centra Brna. Na Hlavní nádraží 
dojedete ze Židlochovic jen přibližně za 25 minut. Ve špičce vlaky jedou 
po půl hodině, mimo špičku a o víkendech každou hodinu. Poslední vlak 
z Brna do Židlochovic pojede ve 22:40. 
Vlaky linky S3 ve špičkách pracovních dní pojedou mezi Brnem a Hrušova-
ny u Brna přibližně každých 15 minut. Některé vlaky budou pokračovat po 
stávající trase směr Břeclav, jiné vlaky odbočí do Židlochovic.

Odjezdy vlaků linky S3

odjezdy vlaků ze Židlochovic do Brna
pracovní 
dny

04:40 05:07 05:36 06:10 06:34 07:10 07:33
08:10 08:36 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54
14:07 14:36 15:10 15:36 16:10 16:36 17:10
17:36 18:10 18:36 19:22** 19:54 20:54* 21:54*

sobota
neděle
svátky

04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54
11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
18:54 19:54 20:54* 21:54*

*   Vlaky ve 20:54 a 21:54 nejedou 24., 25. a 31. XII. 2019.
**  Jede jen do Hrušovan u Brna a přestup směr Brno.

odjezdy vlaků z Brna do Židlochovic
pracovní 
dny

04:55 05:24 05:55 06:25 06:55 07:27 07:57***
08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:27 13:55
14:27 14:55 15:27 15:55 16:27 16:55 17:27
17:55 18:27 18:55 19:40 20:40 21:40 22:40

sobota
neděle
svátky

05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40
12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
19:40 20:40* 21:40** 22:40**

*    Vlak ve 20:40 nejede 24. XII. 2019. 
**  Vlaky ve 21:40 a 22:40 nejedou 24., 25. a 31. XII. 2019.
*** Jede z Dolního nádraží

autoBusové změny - Židlochovicko
V souvislosti se zavedením přímého vlakového spojení se Židlochovicemi 
dochází k úpravám některých autobusových linek.

Linka 505  Brno, Ústřední hřbitov - Židlochovice
Linka 505 bude ve špičkách pracovních dnů jezdit ze Židlochovic každých 
30 minut a bude začínat a končit na Ústředním hřbitově. Mimo špičky bude 
linka zkrácena pouze na úsek Židlochovice – Rajhrad, žel. st. 

Linka 523  Linka nahrazena
Se zavedením nové linky 504 dojde ke zrušení linky 523 (Pohořelice 
– Židlochovice). Spojení z Pohořelic do Židlochovic bude zajištěno s 
přestupem v Ledcích mezi linkami 154 a 504 s tím, že většina přímých spojů 
v trase Medlov – Židlochovice bude převedena z linky 523 na linku 154. 

Linka 521  Hrušovany u/B - Židlochovice - Hustopeče 
Zejména mimo špičky pracovních dní budou autobusy linky 521 ukončeny 
v terminálu Židlochovice, žel. st. (nezajedou do Hrušovan u Brna) a budou 
nově navazovat na vlaky linky S3 vedené z Brna do Židlochovic a zpět.

Linka 522  Židlochovice - Hustopeče
Linka 522 již nebude jezdit do Hrušovan u Brna. Bude v provozu v úseku 
Židlochovice - Hustopeče. Pro cestu mezi Židlochovicemi a Hrušovany u 
Brna využijte autobusy linek 154 a 521.
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Linka 154  Židlochovice - Ivančice
Linka 154 nově obslouží Medlov, změní se i jízdní řád a návaznosti na 
ostatní linky IDS JMK.

autoBusové změny - pohořelicko
Se vzrůstající bytovou zástavbu a rozšiřující se počet průmyslových areálů 
na jih od Brna a také částečně v souvislosti se zavedením vlaků Brno – 
Židlochovice dojde k úpravám v provozu autobusových linek v oblasti 
mezi Brnem a Pohořelicemi. 

Linka 105  Brno - Mikulov
Linka 105 mezi Brnem a Pohořelicemi pojede po dálnici ve shodné trase s 
linkami 104 a 108. Zajistí tak posílení spojení Pohořelic s Brnem a zrychlení 
cestování ve směru do Mikulova. Vzhledem k dlouhodobé uzavírce mostu 
u Novomlýnských nádraží všechny spoje linky 105 mezi Pohořelicemi 
a Mikulovem pojedou výhradně přes Pasohlávky, Brod nad Dyjí a Dolní 
Dunajovice.
O víkendu  budou spoje linky 105 (Brno – Mikulov) zastavovat u 
nejnavštěvovanější turistické atrakce na jižní Moravě – u Aqualandu 
Moravia.

Linka 504  Brno, Ústřední hřbitov - Pohořelice
Zavádí se nová linka 504 mezi Brnem a Pohořelicemi, která v daném úseku 
nahradí linku 105. Linka 504 obslouží Syrovice a taktéž stále se rozšiřující 
průmyslové areály v okolí dálnice D52. 
Zároveň linka 504 nabídne Medlovu a Smolínu nové přímé spojení s Brnem 
– pro cestu od Pohořelic do Židlochovic budou moci cestující využít 
přestupu na linku 154 v Ledcích.

přestupní uzel Brno, Ústřední hřBitov
Na tomto uzlu je možné přestoupit na tramvaje 2 směr Poříčí, na tramvaje 
5 směr Poříčí - Mendlovo náměstí - Česká a na autobusy směr Nemocnice 
Bohunice. 
Cestující směr Strážní - Zvonařka mohou využít buď regionální autobusy, 
případně i linky 40 či 61 odjíždějící ze zastávky vzdálené cca 120 metrů. 
Autobusy směr Rajhrad budou odjíždět ze stejného nástupiště, jako nyní. 
Přijíždět budou různě dle délky čekání v uzlu. V tomto přestupním uzlu lze 
využít WC umístěné na Ústředním hřbitově. 

Úprava dopravního řeŠení mezi 
ostrovaČicemi a Brnem

Z důvodu zajištění rychlejšího spojení mezi Ostrovačicemi a Velkou Bíteší 
a dále z důvodu zajištění četnějšího spojení linky 51 (viz dále) dojde k 
úpravám v provozu autobusových linek 401, 402, 403 a 404.

Linka 401  (Brno, Osová - /) Brno, Kyjevská - Brno, Bosonohy – Troubsko, 
Veselka – Popůvky - Ostrovačice – Říčany – Říčky – Domašov – (Javůrek – 
Domašov – Rudka – Litostrov) – (Lesní Hluboké) – Přibyslavice – Velká Bíteš 
Linka 401 ve špičkách pracovních dní mezi Kývalkou a Brnem pojede 
po dálnici. V Brně obslouží zastávky Brno, Pod nemocnicí a Brno, Osová.

Linka 402  Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Troubsko - 
Popůvky - (Masarykův okruh) - Ostrovačice - Říčany - Veverské Knínice
Linka 402 mezi Popůvkami a Veselkou pojede přímo, vynechá zastávku 
Troubsko, ObÚ. Troubsko bude i nadále obsluhováno linkami 403 a 404 a 
spojení mezi Troubskem a Veselkou, příp. Bosonohy nebo Popůvkami bude 
zajištěno linkou 51 s četnějším intervalem a provozní dobou.
Popůvky tak budou obsluhovány ve špičkách pracovních dní linkami 51 a 
402 se společným intervalem až 10 minut.

změny na lince 51 - prodlouŽení linky
  

Linka 51  Brno, Ústřední hřbitov - Moravany - Ostopovice - Bystrc, Zoo
Linka 51 spojující Bystrc s Bohunicemi bude nově v provozu denně do 
pozdních večerních hodin a také v nepracovních dnech.
Vybrané spoje této linky budou prodlouženy ze zastávky Nemocnice 
Bohunice přes Ostopovice a Moravany až na Ústřední hřbitov, čímž zajistí 
posílení spojení do Moravan a Ostopovic.
Společně s linkami 403 a 404 tak v úseku Brno – Ostopovice a společně 
s linkou 501 v úseku Brno – Moravany tak bude zaveden ve špičkách 
pracovních dní interval 10 až 15 minut.
Linka 51 nově zajistí přímé spojení jednotlivých částí Brna s Ostopovicemi a 
Moravany s tím, že při průjezdu mezi 410 a 510 bude platit tarifní výjimka, 
která bude blíže specifikována přímo v jízdním řádu.

změny na lince 441 - prodlouŽení linky
Linka 441  Moravský Krumlov - Jamolice - Dukovany - Hrotovice
V souvislosti se zrušením nezaintegrované linky vedené od Moravských 
Budějovic přes Polánku a Ivančice do Brna dojde k prodloužení vybraných 
spojů linky 441 z Dukovan přes Slavětice do Hrotovic (vybrané spoje 
obslouží navíc Rouchovany) a dojde k prodloužení provozu této linky v 
pracovních dnech do pozdních večerních hodin.

Linka 432  Ivančice – Moravský Krumlov – Hostěradice – Prosiměřice – 
Znojmo
Linka 432 bude nově obsluhovat zastávky v centru Polánky pro snazší 
přestup mezi linkami 432 a 441.

Úprava a změny na lince 334 a 370

Linka 334  Tišnov - Předklášteří - Štěpánovice - Borač - Doubravník - 
Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem
Autobusová linka je zaintegrována až do Bystřice nad Pernštejnem. Mezi 
Bystřicí nad Pernštejnem a Nedvědicí platí speciální tarifní podmínky - 
dojezdové zóny/oblasti.

Linka 370  Bystřice nad Pernštejnem: Domanín - Domanínek - 
Masarykovo nám. - Železniční stanice
Od 1. 1. 2020 bude tato linka provozována pouze v režimu dojezdových 
zón/oblastí. To znamená, že pro cestu po Bystřici nad Pernštejnem v ní už 
nebudou platit jednorázové ani přepdlatní úsekové jízdenky IDS JMK ale 
tarif stanovený dopravcem.
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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 20. 12. 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
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