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D o p o ru č e n í
p ro c e st u jí c í
so u v is e jí c í
s k o ro n a v ir e m
st ra n a 4

ZMĚNY V DOPRAVĚ
OD 12.3.2020
Vážení cestující,

N a b íd k a
p ra c o v n íc h
p o zi c
st ra n a 5 -6

od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání provoz na všech regionálních
linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních
prázdninách.
Podrobnější přehled je uveden níže.

M o b il n í
a p li k a c e
ID S JM K
P o se id o n
st ra n a 7

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
O PROVOZU

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli
zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12. 3. 2020 do odvolání provoz na
všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních
prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních spojů.
Změny na vlakových linkách:
Upraven bude provoz na lince S91, odřeknuty budou následující vlaky:
2734 Veselí n/M 7:17 - Strážnice 7:27
2737 Strážnice 7:44 - Veselí n/M 7:54
2741 Strážnice 13:54 - Veselí n/M 14:04

1) Doporučujeme využívat elektronický
nákup jízdenek - jednorázových
zejména přes mobilní aplikaci IDS JMK
POSEIDON, předplatní jízdenky pro Brno
koupíte prostřednictvím eshopu brnoid.
cz. Při kontrole se tak vyhnete kontaktu s
kontrolními pracovníky. Abyste se vyhnuli
placení u řidiče nebo u průvodčího, kupte
si jízdenky předem v předprodeji!

V brněnské městské dopravě je již nyní do odvolání zrušen provoz speciálních autobusových
školních spojů (jedná se o speciální linky označené š85 až š88 a dále několik spojů vybraných
denních autobusových linek s poznámkou v jízdním řádu, že se jedná o školní spoj). Další linky
1 až 99 pojedou dle jízdních řádů pro pracovní dny.

2) Pokud se cítíte nachlazení, zvažte, zda
je vaše cesta veřejnou dopravou za
stávající situace nutná.

O aktuálních změnách vás budeme informovat na webu www.idsjmk.cz a na faceboku
https://www.facebook.com/idsjmk.cz.

3) Při cestování prosím buďte ohleduplní
k ostatním cestujícím a pracovníkům
dopravců: kýchejte nebo kašlete jen do
kapesníku nebo v nejhorším do rukávu na
předloktí. Smrkejte do kapesníku. Kapesník
po použití co nejdříve vyhoďte a pokud
možno, umyjte si ruce. Snažte se používat
vždy nové papírové kapesníky.

Upozornění:
Vyhledávač spojení IDS JMK bude zobrazovat správné odjezdy od dnešního večera 11.
března 2020.
PDF jízdní řády uveřejněné na našich webových stránkách nemají omezení od 12. března
2020 zapracované.
Děkujeme za pochopení.

4) Myjte si často ruce pomocí
desinfekčních přípravků nebo mýdlem a
vodou.

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.
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5) Postupujte dle oﬁciálních pokynů a
informací Ministerstva zdravotnictví a
Státního zdravotního ústavu

1

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Ve dnech 16. a 17.3.2020 vždy od 6:40 do 13:20 hodin budou vlaky na lince S31 v úseku Nedvědice - Bystřice
nad Pernštejnem nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA V ÚSEKU
NEDVĚDICE - BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rožná - před staniční budovou
Věžná – v obci, na autobusové zastávce Věžná
Nedvědice - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK Nedvědice žel.st.)

16. A 17.3.2020
S31

Od 16.3.2020 od 8:00 hodin nepřetržitě do 19.3. 2020 do 13:40 hodin budou vlaky na lince S41 v úseku v
úseku Rakšice – Miroslav - Hrušovany n.Jev.-Šanov nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA NA LINCE S41

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

16. AŽ 19.3.2020

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
▪ Bohutice - v obci na křižovatce u restaurace „U Cóla“.
▪ Miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí“
▪ Dolenice - na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
▪ Břežany - na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, pošta“
▪ Pravice - na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
▪ Hrušovany nad Jevišovkou - u nádražní budovy na zastávce aut. IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.

S41

Ve dnech 16.a17.3.2020 vždy od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA V ÚSEKU
HODONÍN - STRÁŽNICE

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

16. A 17.3.2020
S91

VÝLUKA V ÚSEKU
STRÁŽNICE - VESELÍ N/M

Ve dnech 18. a 19. 3. 2020 vždy od 8:00 do 14:05 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Veselí nad
Moravou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou,
Zarazice, Crhounkova“
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

18. A 19.3.2020
S91

Od neděle 15.3.2020 do pondělí 6.4.2020 bude probíhat výluka autobusových linkách 222 a 223 v Blansku
v úseku ulice 9.května od křižovatky s ulicí Nad Žlíbkem (mimo) po křižovatku s ulicí Erbenova (včetně).

BLANSKO: VÝLUKA NA
LINKÁCH 222 A 223

Linka 222 bude pojede odklonem dle výlukového jízdního řádu mezi zastávkami Náměstí Míru a Podlesí/
Poliklinika po trase 9. května – L. Janáčka – Chelčického – Erbenova – Sadová – Nad Žlíbkem – Podlesí. Na
odklonové trase linka zastavuje na všech zastávkách.

OD 15.3.2020
222, 223

Linka 223 u spojů vedených přes zastávku Erbenova, škola pojedou spoje mezi zastávkami Náměstí Míru a
Poliklinika odklonem ulicemi L. Janáčka – Chelčického a Erbenova. Na odklonové trase zastaví na přeložené
zastávce Erbenova, škola v ulici Chelčického. Spojů vedených mimo zastávku Erbenova, škola se odklon
netýká.
Změna zastávek:
9. května – zastávka přesunuta o cca 200 metrů směrem k Náměstí Míru (před křižovatku s ulicemi Údolní a
L. Janáčka.
Erbenova, škola – zastávka přesunuta do ulice Chelčického u křižovatky s ulicí Erbenova.
Tiskové chyby vyhrazeny
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA BRNO
- IVANČICE
23. A 25.3.2020

Ve dnech 23. a 25.3.2020 od 8:15 do 14:05 hodin bude probíhat výluka v úseku Brno - Střelice – Moravské
Bránice – Ivančice.
Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede
podle výlukového jízdního řádu.
Změny na lince R11:Vlaky 666 a 664 linky R11 odjíždí z Brna hlavního nádraží v 9:35, resp. 11:35, tj. o 6´ dříve.
Vlaky 653 a 661 linky R11 přijíždí do Brna hlavního nádraží v 10:22, resp. v 12:22, tj. o 8´ později.

S4, S41, R11

Podrobnější přehled výluky na lince S41
Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční stanici Moravské Bránice do železniční
stanice Ivančice.
Linka B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze směru Brno – Zastávka u Brna,
přes Radostice a Silůvky do železniční stanice Moravské Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Bohutice
na autobusy NAD směr Ivančice.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty. Cestující využijí vlaků linky S4 Brno hl.n. - Zastávka
u Brna.
Tyto vlaky zastavují na zastávce Troubsko/Střelice dolní. (4806, 4808, 4810, 4812, 4814, 4816).
Autobusy ve směru Ivančice - Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes Silůvky
přímo k železniční stanici Brno hl.n.
Linka B – pojede od železniční stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice k železniční stanici Střelice,
kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna - Brno hl. n.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty. Využijte vlaků linky S4 Zastávka u Brna - Brno hl.n..
Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní/Troubsko. (4819, 4821, 4823, 4825, 4827, 4829).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hl. n. – odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
Příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6, na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
▪ Brno-Horní Heršpice (linka A) – autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (linka N96); (ve směru do Brna
pouze výstup)
▪ Střelice (linka B) – před staniční budovou;
▪ Radostice (linka B)– v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“;
▪ Silůvky (linka B) - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zastávka NAD cca 80m od zastávky
autobusů IDS JMK „Silůvky“);
▪ Silůvky (linka A) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“;
▪ Moravské Bránice (linka A,B) - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze
výstup ve směru z Brna)
před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
▪ Ivančice letovisko (linka A) - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
▪ Ivančice město (linka A) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
▪ Ivančice (linka A) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“;

VÝLUKA NA LINKÁCH R8
A R12

Od 23. do 26.3.2020 budou vybrané vlaky linek R8, R12 nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Vyškov - Kojetín nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle
výlukového jízdního řádu.

23.-26.3.2020
R8, R12

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
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Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel.st.“)
• Brno hl. n.
- směr z Brna: před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

3

DOPORUČENÍ PRO CESTUJÍCÍ
SOUVISEJÍCÍ S KORONAVIREN
1 Doporučujeme

využívat elektronický nákup jízdenek - jednorázových
zejména přes mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON, předplatní jízdenky pro
Brno koupíte prostřednictvím eshopu brnoid.cz. Při kontrole se tak vyhnete
kontaktu s kontrolními pracovníky. Abyste se vyhnuli placení u řidiče nebo u
průvodčího, kupte si jízdenky předem v předprodeji!

2 Pokud se cítíte nachlazení, zvažte, zda je vaše cesta veřejnou dopravou za

stávající situace nutná.

3 Při cestování prosím buďte ohleduplní k ostatním cestujícím a pracovníkům

dopravců: kýchejte nebo kašlete jen do kapesníku nebo v nejhorším do
rukávu na předloktí. Smrkejte do kapesníku. Kapesník po použití co nejdříve
vyhoďte a pokud možno, umyjte si ruce. Snažte se používat vždy nové
papírové kapesníky.

4 Myjte si často ruce pomocí desinfekčních přípravků nebo mýdlem a vodou.
5 Postupujte dle oficiálních pokynů a informací Ministerstva zdravotnictví a

Státního zdravotního ústavu - http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Dopravní podnik města Brna od 12. března zavádí opatření s cílem omezit šíření
viru:
větrání vozů na konečných zastávkách
zrušení poptávkového otevírání dveří tlačítky – řidič v zastávce vždy otevře
všechny dveře; neruší se povinnost dát řidiči znamení k zastavení v zastávkách
NA ZNAMENÍ, při vystupování s kočárky, při požadavku na vysunutí plošiny
apod.
zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče v zónách 100+101 (tzn. netýká
se spojů do regionu, kde jsou autobusy vybavené pokladnami u řidiče)
pracovníci přepravní kontroly budou platné jízdní doklady ověřovat pouze
vizuálně, bez fyzického kontaktu s cestujícími a jejich osobními doklady;
současně budou mít úlohu informátorů cestujících.

Kompletní přehled hygienických rad
naleznete na webu Státního zdravotního
ústavu.
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PŘEJEME VÁM
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.
ŠŤASTNOU CESTU
S IDS JMK

4

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HLEDÁME TĚ
Koordinátor IDS JMK – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici do
pozice do oblasti marketingu, propagace, tarifu a IT pro dlouhodobý pracovní poměr.
KORDIS JMK, a.s. - koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje hledá pracovníka do dlouhodobého pracovního poměru pro oblasti
propagace, marketingu, komunikace, správy webu, drobnější grafické práce a
asistence při dalších projektech.
Měli byste mít aspoň základy práce s grafickými programy, znalost sociálních sítí, velmi dobře znát
český jazyk, velmi dobře umět pracovat s programy MS Office a chápat, jak funguje v počítačích
SW, mít znalosti angličtiny na takové úrovni, abyste se dokázali domluvit, a současně být schopní
dodržovat dohodnutá pravidla.
Není podmínkou, abyste perfektně zvládali všechny uvedené dovednosti, ale spíš měli chuť pracovat
v oblasti veřejné dopravy, rozuměli jí, a především byli ochotní se učit novým věcem a neupadnout
do rutiny. Požadujeme, abyste neměli záznam v trestním rejstříku.
Uvítáme i absolventy. Je možné se dohodnout na začátku na kratším pracovním úvazku. Výhodou
naší společnosti je flexibilní pracovní doba, snažíme se vyhovět časovým potřebám zaměstnanců,
nabízíme standardní zaměstnanecké benefity. Na výši mzdy se dohodneme na osobním jednání.
Práce v naší firmě není nikdy nudná. Dostanete se do kontaktu s mnoha oblastmi provozu veřejné
dopravy, podíváte se do různých míst Jihomoravského kraje, budete se podílet na budoucnosti
veřejné dopravy u nás.
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 nejpozději do 15. 3. 2020.

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

6
5

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

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.

REVIZOR

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.
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 nejpozději do 20. 3. 2020.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje –
společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici do železničního
oddělení pro dlouhodobý pracovní poměr.

R19

Náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v SW FBS,
spolupráce se železničním dopravcem (dopravci) při přípravě Návrhu jízdního
řádu;
zapracování jízdního řádu do SW CHAPS;
uplatnění zájmů Jihomoravského kraje při přípravě plánů výluk, spolupráce s příslušnými složkami SŽ
s.o. a dopravce (dopravců), tvorba výlukových jízdních řádů v SW CHAPS,
zpracování koncepce náhradní dopravy, sledování dopravních výkonů při výlukách;
spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení na železničního dopravce, ev. na
pořízení nových železničních vozidel;
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost železnice vJihomoravském kraji, firemní benefity, pružnou pracovní dobu,
práci, která má smysl;
Požadujeme:
- VŠ nebo SŠ dopravního směru
- praxe v oboru výhodou
Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 15. dubna 2020.
Další informace a kontakt: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole pošlete svůj životopis a motivační
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