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ZMĚNY V DOPRAVĚ 
OD 15. 6. 2020
Vážení cestující,
od 15. června 2020 bude obnoven provoz na autobusové 
lince 910 přes Slovensko, na autobusových linkách 104 do 
Laa/Thaya a 816 do Drosendorfu a také na vlakové lince S82 
do Retzu.
Počátkem července opět začne jezdit TURISTBUS mezi 
Mikulovem, Poysdorfem, Lednicí a Podivínem. 
Jízdní řády a vyhledávač spojení postupně aktualizujeme.

Přejeme vám šťastnou cestu s IDS JMK.

Pozvánka
Jeskyně  
Býčí skála
strana 6

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC
 INFORMAČNÍ KANCELÁŘE IDS JMK

Pracovník/pracovnice informačního centra 
v Břeclavi a Brně

Koordinátor IDS JMK – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici do pozice 
Pracovník/Pracovnice informačního centra v Břeclavi a v Brně pro dlouhodobý pracovní poměr.

Náplň práce:
servis pro cestující v souvislosti se zaváděním elektronických jízdních dokladů 

poskytování informací o IDS JMK řešení dotazů a podnětů cestujících. 

Požadavky:
vzdělání vyučen nebo SŠ,
dobrá znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek, organizace 

dopravy, dobrá znalost práce na PC, velký podíl práce bude souviset se zadáváním 
dat schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost, odolnost 
proti stresu.

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity.

Další informace a kontakt: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole pošlete svůj 
životopis a motivační dopis. Ve druhém kole s vybranými uchazeči proběhne ústní 
představení uchazeče před komisí.

Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz do 14. 6. 2020. 
Svoje životopisy a motivační dopisy můžete posílat i po tomto termínu
Aktuální pracovní nabídky uveřejňujeme na https://www.idsjmk.cz/zamestnani.aspx.

Tiskové chyby vyhrazeny

SLEVOVÝ
PROGRAM

STRANA 5www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx          

Penzion Relax v rámci Slevového programu 
IDS JMK poskytne osobám, které se 
prokáží platnou jednorázovou nebo 
předplatní jízdenkou IDS JMK, slevu 25 % na 
jednorázové půjčení kola.

Informace o partnerovi - Pension Relax
Příjemné ubytování ve vybavených 
apartmánech a studiích s kuchyňkami 
s možností vlastního vaření a pěkným 
výhledem na Vranovský zámek. Poloha 
Penzionu Relax v romantickém údolí u řeky 
Dyje pod Vranovským zámkem, na vstupní 
trase do NP Podyjí.

Penzion Relax
Vranov nad Dyjí
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Tiskové chyby vyhrazeny

O víkendu 13. a 14. 6. 2020 v době vždy od 4:40 do 14:10 hodin bude probíhat výluka na lince S3 v její jižní části.
Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Vranovice:
S3/ 4603, 4607, 4609, 4613, budou v úseku Brno hl.n. – Vranovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
končící v žst. Židlochovice:
S3/ 4961, 4963, 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925
budou v úseku Brno hl.n. – Židlochovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky linky S3 do Brna:
výchozí ze žst. Vranovice:
S3/ 4604, 4608, 4610, 4612 budou v úseku Vranovice - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
výchozí v žst. Židlochovice:
S3/ 4964, 4966, 4968, 4918, 4920, 4922, 4924, 4928 budou v úseku Židlochovice – Brno hl.n. nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy.
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po těchto linkách:
• Linka A: Brno hl.n. – Vranovice
• Linka B: Brno hl.n. – Hrušovany u Brna
• Linka C: Brno hl.n. – Hrušovany u Brna - Židlochovice
• Linka D: Brno hl.n. – 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.

VÝLUKA BRNO - 
ŽIDLOCHOVICE/
VRANOVICE

13. - 14. 6. 2020
S3

Ve dnech 20. a 21. 6. 2020 vždy od 7:00 do 15:00 hodin budou v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim 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
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA 
LINCE S3

20. - 21. 6. 2020
S3

Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy od 15. do 19. 6. 2020 
vždy pouze v době od 8:00 do 14:15 hodin.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE S91 
STRÁŽNICE - HODONÍN

15. - 19. 6. 2020
S91

Ve středu 17.6. 2020 od 7:05 do 17:00 hodin budou vlaky linky S81 v úseku Grešlové Mýto - Moravské Budějovice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
POZOR: Současně jedou vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto v odlišné časové poloze proti pravidelnému 
jízdnímu řádu (ze stanice Znojmo odjíždí vlaky o cca 12 min. dříve, opačně přijíždí o cca 13 min. později).
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Grešlové Mýto - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Grešlové Mýto, žel.st.“
• Blížkovice - na veřejné komunikaci u železniční zastávky
• Vesce - v obci, autobusová zastávka Moravské Budějovice, Vesce
• Moravské Budějovice - před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S81 
ZNOJMO/GREŠLOVÉ 
MÝTO - MORAVSKÉ 
BUDĚJOVICE

17. 6. 2020
S81

Od 13. 6. 2020 bude z důvodů rekonstrukcí ulic Kaštanová a Sokolnická upraven provoz autobusové linky 109.
Linka 109 – pouze ve směru Brno – Klobouky u B. – Po obě dvě uzavírky (ulice Kaštanová i ulice Sokolnická) 
bude linka 109 vedena stejným odklonem s jednotným jízdním řádem. Mezi zastávkami Komárov a Sokolnice, 
rozvodna (pouze v uvedeném směru) pojede odklonem ulicí Hněvkovského – dálnice D2 – D2, exit 3 Brno-
Chrlice/Modřice – silnice II/152 – silnice III/15282 – Davídkova – Roviny – silnice II/380 a dále po své trase. Na 
objízdné trase zastaví pouze na zastávce Zámecká (přestup z linky 78). V opačném směru do Brna jedou 
autobusy po své trase a obsluhují všechny obvyklé zastávky.
Změna zastávek: Zastávky Ráječek, Ivanovické náměstí, Hanácká a Tuřany, smyčka budou pro linku 109 po 
dobu výluky ve směru do Sokolnic bez obsluhy.
Výluka se týká také městských linek 40, 73, 78, Š85, N95 - více na straně 3.

BRNO: VÝLUKA 
KAŠTANOVÁ A 
SOKOLNICKÁ PRO LINKU 
109

OD 13. 6. 2020
109
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Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu výluky od 15. 6. 2020 vlakové linky R11, R54, S41 pojedou v jiných časových polohách oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu.
Linka S4: Všechny 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 dvou odlišných linkách:
Linka A (zrychlený spoj): Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, 
Těstárny – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice - Rapotice.
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, Těstárny – Zastávka u Brna.
 
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů linky S4 zajištěna nákladním automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká
• Brno-Horní Heršpice (linky A, B) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“;
(linka A) – autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
• 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 zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ a 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 (linky A, B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Těstárny“;
(linka A) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (linky A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“)
• Vysoké Popovice (linka A) – na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (linka A) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“

VÝLUKA NA LINKÁCH R11, 
R54, S4 A S41

OD 15. 6. 2020
R11, R54, S4, S41

O víkendu 27. a 28. 6. 2020 v době vždy od 4:40 do 14:10 hodin bude probíhat výluka mezi Modřicemi a 
Hrušovany u Brna:
Linka ExP: V sobotu pojede vlak ExP/1749 z Brna o 5 minut dříve, v neděli jede podle pravidelného jízdního 
řádu.

Vlaky linky S3 z Brna:
končící v žst. Židlochovice: S3/ 4963, 4965, 4917, 4919, 4921, 4923 budou v úseku Modřice – Židlochovice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).
výchozí v žst. Židlochovice: S3/ 4966, 4968, 4918, 4920, 4922, 4924 budou v úseku Židlochovice – Modřice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).
 
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách:
• Linka A: Modřice – Hrušovany u Brna - Židlochovice 
• Linka B:  Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)   ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního 
řádu  
 
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 – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup stan. č.4, výstup stan. 
č.1
▪ Popovice u Rajhradu - autobusy tuto zastávku neobsluhují (cestující mohou využít ostatních vlaků)
▪ Rajhrad - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
▪ Vojkovice nad Svratkou - v obci na ulici Hlavní, na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
▪ Hrušovany u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“  
▪ Židlochovice - (linka B) - na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“ příjezd: nástupiště č.3, odjezd: 
nástupiště č.1 -  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“;příjezd: nástupiště č.1, 
odjezd: nástupiště č.2

VÝLUKA MODŘICE - 
HRUŠOVANY U BRNA

27. A 28. 6. 2020
S3, EXP
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Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu výměny výhybek a údržby tramvajové tratě bude od zahájení provozu v sobotu 13. června 2020 do 17:00 
v neděli 14. června 2020 vyloučen provoz tramvají v ulici Hybešově a v prostoru zastávky Nové sady (1. a 2. kolej).
Linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Masarykova, Rašínova, Joštova, 
Husova a Pekařská.Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská. Zastávka Mendlovo náměstí 
směr Hlavní nádraží bude přeložena k nástupišti 3 (zastávka linek 5 a 6).
Linka 2 bude rozdělena na dva úseky:
- Stará osada – Hlavní nádraží a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova
- Mendlovo náměstí – Modřice, smyčka
Vynechá tak zastávky Václavská a Hybešova. V úseku Hlavní nádraží – Švermova obslouží všechny zastávky.
Přestup mezi oběma provozními úseky je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Nové sady – Hybešova – Václavská – 
Mendlovo náměstí.
Zastávka Nové sady směr Mendlovo náměstí bude přeložena cca o 100 metrů zpět k chodníku, ve směru k 
hlavnímu nádraží zastaví autobusy na 4. koleji. Ostatní zastávky budou obsluhovány na běžných zastávkách linky 1.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Stránská skála - smyčka.
Vynechá tedy zastávky Nové sady a Nové sady - smyčka. U hlavního nádraží obslouží pro nástup zastávku na 
2. koleji, pro výstup zastávku na 6. koleji (pod hotelem Grand).
Linka 12 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem ulicemi Masarykova a Rašínova.
Vynechá tak zastávky Nové sady a Šilingrovo náměstí. Zastávku Hlavní nádraží obslouží na 1./2. koleji.

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ 
HYBEŠOVA A NOVÉ SADY

13. A 14. 6. 2020
1, 2, 10, 12

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od večerního zahájení provozu nočních linek v pátek 12. června 
2020 omezen provoz v ulicích Kaštanová a Sokolnická.
Autobusová linka 40:
• Spoje běžně končící ve smyčce Tuřany pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes 
zastávky Prodloužená a V aleji do zastávky Holásky. Odtud budou bez nutnosti přestupu pokračovat jako linka 
x40 do zastávky Hanácká (viz níže).
• Spoje běžně končící v zastávce Tovární pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes 
zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, V rejích a Chrlické náměstí do zastávky Roviny a dále po své trase na 
Tovární. V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Spoje jedoucí do Újezda u Brna pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky 
Prodloužená, V aleji, Holásky, V rejích a Chrlické náměstí do zastávky Sokolnická a dále po své trase přes 
Sokolnice do Újezda. V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Ve směru do centra pojedou všechny spoje po pravidelné trase linky 40, pouze spoje výchozí ze smyčky 
Tuřany budou začínat až v zastávce Hanácká.
Autobusová linka 73:
• Ve směru do Sokolnic pojede od zastávky Za křížem odklonem přes zastávku Vítězná do zastávky Sokolnice, 
obecní úřad a dále po své trase do zastávky Sokolnice, železniční stanice. Ve směru do Slatiny bez omezení.
Autobusová linka 78:
Ve směru do Modřic k Olympii pojede od zastávky Za křížem odklonem přes zastávky Hanácká (pro linku 48 
směr centrum), Revoluční, Holásecká, Rolencova, Holásky (v ulici Požární naproti škole) a V rejích k zastávce 
Chrlické náměstí a dále po své trase. Ve směru do Židenic pojede po své trase beze změn.
Školní autobusová linka š85:
• Ranní spoj bude veden v trase Hanácká – Revoluční – Glocova – Ivanovické náměstí – Prodloužená – V aleji 
– Holásky a dále bude pokračovat jako linka x40 přes zastávky Rolencova a Holásecká do zastávky Revoluční.
• Odpolední spoje budou vedeny v trase Hanácká – Revoluční – Glocova – Ivanovické náměstí – Prodloužená – 
V aleji – Holásky a dále budou pokračovat jako linka x40 přes zastávky Rolencova a Holásecká do zastávky Hanácká.
Noční autobusová linka N95:
• Ve směru do Chrlic (resp. do Újezda u Brna) pojedou všechny spoje od zastávky Popelova odklonem přes 
zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky a V rejích na Chrlické náměstí a dále po své trase do Chrlic (Újezda). V 
zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká. Ve směru do centra pojede bez omezení.
Náhradní dopravu zajistí jednosměrná linka x40 v trase Holásky – Rolencova – Holásecká – Hanácká. Linka 
bude v provozu nepřetržitě v denní i noční době a zajistí v zastávce Holásky přípoje ke spojům linek 40 a N95 
od centra.
S ohledem na stavební práce bude dočasně zrušena zastávka Chrlická v obou směrech.

Změny zastávek:
Ivanovické náměstí, Glocova, Revoluční – ve směru z centra bez obsluhy
Hanácká - bez obsluhy linkou 40 ve směru z centra, bez obsluhy linkou 73 směr Sokolnice, pro linku 78 směr 
Modřice, Olympia přeložena k zastávce linky 48 směr centrum, linka x40 zastaví pro výstup u zastávky regionální 
linky 109 v ulici Hasičské, bez obsluhy linkou N95 směr Chrlice
Chrlická – v obou směrech bez obsluhy
Tuřany, smyčka – ve směru do Sokolnic bez obsluhy, zastávka ve smyčce bez obsluhy
U viaduktu – ve směru do Chrlic bez obsluhy
Sokolnická, Sokolnice, Brněnská – ve směru do Sokolnic bez obsluhy linkou 73

BRNO: VÝLUKA 
KAŠTANOVÁ A 
SOKOLNICKÁ

OD 12./13. 6. 2020
40, 73, 78, Š85, N95
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Tiskové chyby vyhrazeny

Z důvodu výstavby tramvajové tratě k univerzitnímu kampusu bude od večerního zahájení provozu nočních linek 
v pondělí 15. června 2020 do ukončení této etapy prací (předpoklad do 31. srpna 2020) omezen provoz v ulicích 
Netroufalky a Jihlavská.
Trolejbusová linka 25 bude ukončena v zastávce Nemocnice Bohunice.
Trolejbusová linka 37 bude v provozu pouze v úseku Mendlovo náměstí – Jírovcova. Ve špičkách pracovních dnů 
budou navíc zavedeny posilové spoje v úseku Kamenný vrch – Nemocnice Bohunice.
Náhradní dopravu v úseku Nemocnice Bohunice – Osová zajistí pravidelné linky 50 a 69 a navíc prodloužené 
autobusové linky E56 a 61.
Autobusy linek 40, 50, E56, 61, 69, 82 a N90 pojedou v dotčené oblasti odklonem ulicí Akademickou. Nevynechají 
tak žádné zastávky, dojde ale k mírnému prodloužení jízdní doby.
POZOR: Zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 25, 37, 40, 50, E56, 61, 69, 82, N90, 405 a 406 směr Univerzitní 
kampus / Pisárky / Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu.

BRNO: VÝLUKA 
TROLEJBUSŮ DO BOHUNIC

15. 6. - 31. 8. 2020
25, 37, ...

Od pondělí 15. června 2020 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad 20:00 v úterý 30. června 
2020) budou z důvodu opravy povrchu komunikace dočasně přeloženy oba označníky zastávky autobusové 
zastávky Černohorská pro linky 41, 71 a N91.

Směr do centra přibližně o 150 metrů vpřed a směr z centra přibližně o 200 metrů vzad.

BRNO: PŘESUN ZASTÁVKY 
ČERNOHORSKÁ

15. - 30. 6. 2020
41, 71, N91

App IDS JMK 
POSEIDON1. platební

KARTa2. JÍZDENKOVÉ
AUTOMATY3.

kupujte jízdenky následovně: 

A
U
T
O
M
A
T

V době epidemie koronaviru
dodržujte následující pravidla 



Výjimečně můžete navštívit jeskyni Býčí skála, která se nachází nedaleko od Adamova. 
K jeskyni se dostanete autobusovou linkou 157 od Křtin nebo z Adamova. S pojení si vyhledejte na webu www.idsjmk 
a do vyhledávače spojení zadejte zastávku Habrůvka, Josefov, rozc. 0.4. Nedaleko od jeskyně můžete navštívit také 
jeskyni Výpustek nebo Huť Františka (expozice Technického muzea v Brně), kde s jízdenkou IDS JMK získáte slevu na 
vstupném ve výši 20% při předložení jednodenní nebo vícedenní jízdenky IDS JMK.

Více o akci na webu pořadatele akce: http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php.
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