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Integrované novInky

Změny v ids jmk
od 01.01.2020
Vážení cestující,
od 1. ledna 2020 platí nové tarifní podmínky pro cestování 
v IDS JMK především ve vlacích.
Stručný přehled naleznete na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2020Tarifnizmeny.pdf.

Tiskové chyby vyhrazeny

Tarifní Změny od 1. ledna 2020 
kde koupíTe jednoráZovou jíZdenku

Od 1.ledna 2020 koupíte jednorázové 
jízdenky ids jmk:

v mobilní aplikaci ids jmk poseidon.

na železničních nádražích s otevřenou 
pokladnou.

ve vlacích společností České dráhy a 
Regiojet, pokud je pokladna na nádraží 
uzavřena. Ostatní železniční dopravci 
jízdenky IDS JMK neprodávají. 

Za jízdenku zaplatíte přirážku 50 Kč v 
případě, že je pokladna na železniční 
stanici otevřena. 

Bez jízdenky na linkách S2 a  S3 je nutno 
nastoupit do vozu označeného zeleným 
pruhem nebo do něj okamžitě přejít.

Více na odkazu níže.

u řidičů regionálních autobusů - linky s 
označením 100 a výše.

Omezený sortiment jízdenek zakoupíte 
na předprodejích DPMB, předprodejích 
regionálních autobusových dopravců a 
v jízdenkových automatech.

kde koupíte jednorázovou jízdenku
ids jmk

Přehled změn - https://www.idsjmk.cz/kestazeni/2020Tarifnizmeny.pdf  

Nabídka 
pracovních 
pozic
strana 4

Vážení cestující,
Knižní jízdní řád IDS JMK celosíťový je 
stále k zakoupení.  

KJŘ 2020 obsahuje: 
Jízdní řády linek IDS JMK
Plánky a mapy
Ceník
Tarifní informace
Plánky přestupních uzlů

Knižní jízdní řád se prodává jako  dva 
díly. První díl obsahuje jízdní řády vla-
ků a regionálních autobusů. Druhý 
díl zahrnuje linky 1-99 v Brně.

V prvním dílu je kupón, který umožňuje 
vyzvednutí druhého dílu KJŘ.

Cena za oba díly je 99 Kč.

Druhý díl bude k dispozici 
v průběhu příštího týdne.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSAD BRNO
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20202020202020202020202020202020202020202020
2020-ObalkaRegion.indd   1 4.12.2019   11:37:48



Změny v dopravě
regionální a Brněnské výluky ids jmk

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

www www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 2

Tiskové chyby vyhrazeny

od 13.1.2020 od 7:30 hodin nepřetržitě do 14.1.2020 do 17:00 hodin bude probíhat výluka vlaků mezi Brnem 
a vranovicemi na lince s3. vybrané vlaku budou nahrazeny autobusy.

Změny v pondělí 13.1.2020:
vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. Vranovice: S3/ 4607, 4609, 4613, 4615, 4617, 4621, 4623 budou v úseku Modřice – Vranovice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice: S3/ 4608, 4610, 4612, 4616, 4620, 4622, 4672 budou v úseku Vranovice - Modřice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

po dobu výluky je v hrušovanech u Brna mimořádný přestup na vlaky do/z Židlochovic.

Ze Židlochovic budou vlaky odjíždět o 4 minuty dříve, než je pravidelný odjezd vlaku, naopak budou vlaky 
do stanice Židlochovice přijíždět o 3 minuty později.

Změny v úterý 14. 1. 2020:
vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. Vranovice:S3/ 4603, 4607, 4609, 4613, 4615, 4617 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
Vlak S3/ 4603 bude v úseku Modřice – Šakvice nahrazen autobusem náhradní dopravy.

vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. vranovice:
S3/ 4604, 4608, 4610, 4612, 4616, 4620 budou v úseku Vranovice - Modřice nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy.
vlak s3/ 4604 bude v úseku Šakvice - modřice nahrazen autobusem náhradní dopravy.

ostatní vlaky s3 pojedou dle současného jízdního řádu.

autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných 
linkách:
• linka a: modřice – vranovice (přes hrušovany u Brna)
• linka B: modřice – vranovice (mimo hrušovany u Brna)
• linka c: modřice – Šakvice

doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Modřice – (linky A, B, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“
▪ Popovice u Rajhradu - autobusy tuto zastávku neobsluhují (cestující mohou využít ostatních vlaků)
▪ Rajhrad - (linky A, B, C) u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
▪ Vojkovice nad Svratkou - (linky A, B, C) - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
▪ Hrušovany u Brna - (linky A, B, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, 
žel. st.“
▪ Žabčice (linky A, B, C) - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“ (linky A, B, C) - na 
zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských“
▪ Vranovice (linky A, B, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
▪ Pouzdřany (linka C)- na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
▪ Popice (linka C) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
▪ Šakvice (linka C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“

výluka na lince s3
13.01.-14.01. 2020
S3
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Tiskové chyby vyhrazeny

od 18.1.2020 od 7:50 hodin nepřetržitě do 19.1.2020 do 17:10 hodin bude probíhat výluka na lince s3 z 
důvodu nedostatečné kapacity trati následujím způsobem:

odřeknutí vlaků:
v úseku Brno-královo pole – kuřim budou odřeknuty bez náhrady vlaky linky s3:
s3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928
s3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971

další opatření na jih od Brna:
v soBoTu 18.ledna 2020:
vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. Vranovice: S3/ 4607, 4609, 4613, 4615, 4617, 4621, 4623 budou v úseku Modřice – Vranovice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
končící v žst. Židlochovice: S3/ 4963, 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971, 4973, 4975, 4977, 
4953 budou v úseku Modřice – Židlochovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky S3/ 4955, 4957, 4959 budou v úseku Brno hl.n. – Židlochovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice: S3/ 4608, 4610, 4612, 4616, 4620, 4622, 4672 budou v úseku Vranovice - Modřice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
výchozí v žst. Židlochovice: S3/ 4966, 4968, 4918, 4920, 4922, 4924, 4928, 4972, 4974, 4976, 4978, 4980 budou v 
úseku Židlochovice – Modřice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky S3/ 4922, 4956, 4958 budou v úseku Židlochovice – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

ostatní vlaky s3 pojedou dle současného jízdního řádu

v neděli 19.ledna 2020:
vlaky linky s3 z Brna:
končící v žst. Vranovice: S3/ 4603, 4607, 4609, 4613, 4615, 4617 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
končící v žst. Židlochovice: S3/ 4961, 4963, 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971, 4973 budou v 
úseku Modřice – Židlochovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
vlaky linky s3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice: S3/ 4604, 4608, 4610, 4612, 4616, 4620 budou v úseku Vranovice - Modřice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
výchozí v žst. Židlochovice: S3/ 4960, 4962, 4964, 4966, 4968, 4918, 4920, 4922, 4924, 4928, 4972, 4974, 4976, 
4978 budou v úseku Židlochovice – Modřice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
ostatní vlaky s3 pojedou dle současného jízdního řádu.
autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po čtyřech odlišných 
linkách:
• linka a: modřice – vranovice (přes hrušovany u Brna)
• linka B: modřice – vranovice (mimo hrušovany u Brna)
• linka c: (Brno hl.n.) - modřice – Židlochovice (přes hrušovany u Brna)
• linka d: (Brno hl.n.) - modřice – Židlochovice (mimo hrušovany u Brna)
doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hl. n. - (linka C,D) nástup – u nádražní budovy u viaduktu Křenová (linka C,D) výstup - na ulici Nádražní 
u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
▪ Modřice – (linka A,B,C,D) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“
▪ Popovice u Rajhradu - autobusy tuto zastávku neobsluhují (cestující mohou využít ostatních vlaků)
▪ Rajhrad - (linka A,B,C,D) u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
▪ Vojkovice nad Svratkou - (linka A,B,C,D) - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
▪ Hrušovany u Brna - (linka A,C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
▪ Židlochovice - (linka D) - na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“, příjezd: nástupiště č.3, 
odjezd: nástupiště č.2 - (linka C,D) a u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.
st.“, příjezd: nástupiště č.1, odjezd: nástupiště č.2
▪ Žabčice (linka A,B)- u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“ (linka A,B) - na zastávce 
autobusů IDS JMK „Žabčice, u Mahovských“
▪ Vranovice (linka A,B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“

výluka na lince s3
18.01.-19.01. 2020
S3
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výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj životopis a motivační dopis.
Ve druhém kole proběhne ústní představení uchazeče před komisí.

Hledáme tě 
poZice pracovník / pracovnice
do ŽeleZniČního oddělení

koordinátor ids jmk – společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka / 
pracovnici do železničního oddělení  pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v SW FBS,
spolupráce se železničním dopravcem (dopravci) při přípravě Návrhu jízdního řádu a 

výsledného jízdního řádu,
jednání s obcemi a dalšími objednateli dopravy,
zapracování jízdního řádu do SW CHAPS,
uplatnění zájmů JMK při přípravě plánů výluk, spolupráce s příslušnými složkami SŽDC a dopravců, ev. i 

komunikace s ÚPDI; tvorba výlukových jízdních řádů, zpracování koncepce náhradní dopravy, sledování 
dopravních výkonů při výlukách,

sledování dopravních výkonů, zpracování přepravních průzkumů a tvorba jednodušších programů,
spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dopravce, ev. na pořízení nových 

vozidel,
agenda železničních vozidel v majetku Jihomoravského kraje,

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost železnice v Jihomoravském kraji,
firemní benefity,
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…

požadujeme:
VŠ, dopravní obor + 3 roky praxe v železniční dopravě nebo
SŠ, dopravní obor + 10 let praxe v železniční dopravě

kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 15. ledna 2020. 
nástup možný od 1. února 2020.
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