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PŘIPRAVOVANÉ
OBNOVOVÁNÍ PROVOZU
Vážení cestující,

P o zv á n k a
n a v ý st a v u

postupně obnovujeme dopravu. Od pondělí linka 819 zase
pojede do nákupního centra v Hatích. Od příští soboty
obnovíme víkendový turistický provoz na vlacích - pojede
vlak Expres Pálava-Podyjí, vlaky posílíme o cyklovozy.

N a b íd k a
p ra c o v n í
p o zi c e
st ra n a 4

Od 23. 5. začnou jezdit cyklobusy! Od 25.5. se dostanete
AQUABUSEM 105 i do Aqualandu Moravia.
Postupně obnovíme i přeshraniční linky do Rakouska a na
Slovensko.
Sledujte prosím aktuální situaci na www.idsjmk.cz.

PŘEPRAVNÍ KONTROLA
VE VLACÍCH A VOZIDLECH

SLEVOVÝ
PROGRAM
ot ev ře no
od 12 .5 .2 02 0

Letohrádek Mitrovských
v Brně

Děkujeme vám,
že cestujete s platnou jízdenkou
Přepravní kontrolu v rámci IDS JMK (dle Smluvních přepravních
podmínek IDS JMK a Tarifu IDS JMK) provádějí revizoři, pověření
pracovníci, průvodčí a také řidiči vozidel.

Partnerem slevového programu IDS JMK
je společnost Letohrádek Mitrovských v
Brně, která cestujícím s jízdenkou IDS JMK
poskytuje slevu na vstup na výstavy:

Ve vozidlech a vlacích se můžete setkat s revizory:
KORDIS JMK a.s.
DPMB
ČD (platí SPP ČD)
Přepravní kontrola firmy ASAD - Jiří Sladký
Přepravní kontrola firmy INGSPED
Přepravní kontrola Vyškov

REVIZOR

Sleva na vstupné do expozic ve výši 20 %
se poskytuje následovně:
20 % s platnou jednodenní jízdenkou do
Brna (pro Brno za 90 Kč, pro všechny zóny za
190 Kč, pro mimobrněnské zóny za 150 Kč).
20 % s platným předplatním (měsíčním,
čtvrtletním, ročním) kupónem na minimálně
jednu mimobrněnskou zónu (nebo více
mimobrněnských zón) - tzn. 100+101+další
zóna/zóny.

Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení
Smluvních přepravních podmínek činí 1500 Kč. Pokud cestující
přirážku uhradí na místě v hotovosti nebo do 5 pracovních dnů
ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 800.

Děkujeme vám, že cestujete s platnou jízdenkou

Více na https://www.idsjmk.cz/kontrola.aspx
https://www.idsjmk.cz
www
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Tiskové chyby vyhrazeny

Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, že byl v době kontroly držitelem
platné průkazky s kupónem, uhradí pouze poplatek ve výši 50 Kč.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

V pondělí 11.5.2020 od 8:25 do 15:30 hod bude probíhat výluka na linkách S4, R11 a R54.

VÝLUKA NA LINKÁCH S4,
R11 A R54

Linka R11, R54 - všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD),
které bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Linka S4 - vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude
organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných linkách:
• Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna
(zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách).
• 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 u Brna – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice - Rapotice.
• Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).

11.5.2020
S4, R11, R54

Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zavedena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – odjezd: u nádražní budovy u viaduktu Křenová
- příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty)
• Brno-Horní Heršpice (linka A, B) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
• 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“
– 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 (linka A, B) – na silnici u nádražní budovy.
– (linka A) v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (linka A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“
• Vysoké Popovice (linka B) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (linka B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel.st.“
• Náměšť nad Oslavou (linka R) – před staniční budovou

VÝLUKA ČEJČ - HODONÍN

Ve dnech 12. a 13.5.2020 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“
▪ Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

12.-13.5.2020
S52

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Dne 14.5.2020 od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Mutěnice – Hodonín nahrazeny autobusy
náhradní dopravy.

VÝLUKA MUTĚNICE HODONÍN

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Mutěnice – před staniční budovou
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

14.5.2020
S52

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Ve dnech 8. a 9. 5. 2020 v době vždy od 7:00 do 17:00 hodin budou vybrané vlaky linky S3 v úseku BrnoKrálovo Pole – Kuřim odřeknuty bez náhrady:

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA
LINCE S3 BRNO-KUŘIM

S3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928, 4972, 4974
S3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971, 4973, 4975
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

8.-9.5.2020
S3

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, žel. st.“
• Bzenec-Olšovec – v obci, na ulici Jiřího Wolkra na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, Olšovec“
• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“

15. A 18.5.2020
S61

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

www

www.idsjmk.cz

24
HODIN

5 4317 4317

@

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Ve dnech 15. a 18. 5. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:40 hodin budou vlaky linky S61 v úseku Bzenec –
Moravský Písek nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

VÝLUKA BZENEC MORAVSKÝ PÍSEK

4
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Zastávka Archlebov (pouze směr Kyjov) bude přesunuta od 11.5. do 20.5.2020 asi 120 metrů směrem do Žarošic.

PŘESUN ZASTÁVKY
ARCHLEBOV
11.-20.5.2020

Z důvodu výměny kolejí a kolejových objektů bude od zahájení provozu v pátek 8. května 2020 nepřetržitě do
17:00 v neděli 10. května 2020 vyloučen provoz tramvají přes Pisárky.

VÝLUKA TRAMVAJÍ
V PISÁRKÁCH

Linka 1 pojede v úseku Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem ulicemi Husova, Veveří, Tábor,
Minská a Horova. Vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova – Stránského. Na odklonové trase obslouží
všechny nácestné zastávky.

8.-10.5.2020
1

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna
Komín (– Svratecká). V úseku Výstaviště - hlavní vstup – Bráfova obslouží autobusy zastávky náhradní dopravy
na přilehlých komunikacích (zastávka Bráfova ve směru do centra bude obsluhována na nové komunikaci
vedoucí od ulice Kníničské).
Zastávku Stránského není možné autobusy náhradní dopravy obsloužit, náhradou lze použít zastávky Vozovna
Komín nebo Rosického náměstí.
Zastávka Vozovna Komín bude ve směru z centra konečnou zastávkou, autobusy zastaví pro výstup na mostě
u vozovny trolejbusů. Ve směru do centra bude obsluhována na ulici Kníničské (u autosalonu Opel). Ve směru
do centra bude výchozí zastávkou zastávka Svratecká (na ulici Kníničské u zastávky nočních linek).
Přestup mezi linkami 1 a x1 ve směru do Bystrce bude organizován v zastávce Vozovna Komín (bezbariérový
přestup je možný s použitím výtahu vedle výjezdových vrat z vozovny), ve směru do centra je přestup možný
v zastávce Svratecká.

ZMĚNY NA LINKÁCH 1-99
V BRNĚ OD 11.5.2020
OD 11.5.2020
1, 2, ...

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijímání preventivních opatření proti šíření onemocnění
COVID-19 jsou v provozu MHD v Brně i nadále platná následující rámcová opatření:
• Linky 1–84 jedou v pracovních dnech podle jízdních řádů platných pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY. Školní
autobusové linky š85–š88 jsou mimo provoz, nejedou ani zvláštní školní spoje.
• Autobusová linka E56 je v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží.
• Linky 1, 8, 12 a 53 jedou i v neděli podle jízdních řádů platných pro SOBOTY (ruší se nedělní podvečerní a
večerní posílení).
• Noční autobusové linky N89–N99 jedou podle upravených jízdních řádů – celotýdenně jsou zrušeny posilové
spoje odjíždějící ve 23:55 od Hlavního nádraží ve vybraných směrech, v noci před nepracovním dnem jsou
zrušena spojení v 0:30, 1:30 a 4:30, spojení v 5:20 a 5:40 jsou sloučena do jednoho v 5:30.
S ohledem na aktuální vývoj situace dojde s platností od pondělí 11. května 2020 k dílčím změnám na
vybraných linkách:
• Na linku 4 budou nasazeny tramvaje s vyšší kapacitou.
• Linka 8 bude posílena rozšířením provozu souběžné linky 10 ve špičkách pracovních dnů.
• Linka 12 bude posílena vložením posilových spojů v části trasy v pracovních dnech od 6:00 do 19:00.
• Na linkách 31 a 33 bude v pracovních dnech od 6:00 do 19:00 zkrácen interval mezi spoji.
• Na lince E56 bude ve špičkách pracovních dnů zkrácen interval ze 30 na 15 minut, i nadále bude v provozu
ve zkrácené trase Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží.

PŘESUN ZASTÁVKY
MERHAUTOVA VE SMĚRU
PROVAZNÍKOVA

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 8:00 v pondělí 11. května 2020 do ukončení prací (předpoklad
15. května 2020) přeložena zastávka Merhautova směr Provazníkova / Štefánikova čtvrť pro linky 25, 26, 44 a
57, a to přibližně o 135 metrů vzad (před křižovatku s ulicí Kotěrovou).

11.-15.5.2020
25, 26, 44, 57
Tiskové chyby vyhrazeny
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Nabídka
pracovní
pozice
Pracovník/pracovnice kontatního centra EOC v Břeclavi
Koordinátor IDS JMK - společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka do pozice Pracovník/
Pracovnice Kontaktního centra EOC v Břeclavi 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,
výborná 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,
bez záznamu v trestím rejstříku.
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 10.5.2020.

Pozvánka na výstavu

V Ý S TAVA
P O K R AČ U J E

ˇ
korunovacní
Ceské
klenoty... na dosah
12. 5. – 28. 6. 202

0

LETOHRÁDEK
MITROVSKÝCH
v BRNĚ

ˇ

za podpory
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V době epidemie koronaviru
dodržujte následující pravidla
kupujte jízdenky následovně:

1.

App IDS JMK
POSEIDON

2.

platební
KARTa

3.

JÍZDENKOVÉ
AUTOMATY
A
U
T
O
M
A
T

NEOBSAZUJTE 1. ŘADU SEDADEL
vedle řidiče a za řidičem

mějte nasazenou roušku
buĎte tolerantní řidičům
a k ostatním cestujícím

Děkují vám řidiči IDS JMK
www

www.idsjmk.cz
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