
SLEVY
PRO CESTUJÍCÍ

Pokud si kupujete jednorázovou 
jízdenku předložte řidiči platné 
průkazy nebo doklady:

Slevu nad 65 let a od 15 do 18 let 
dokládejte občanským průkazem 
nebo pasem.

Slevu pro studenty 18 - 26 let 
dokládejte průkazkou IDS JMK, ISIC 
kartou nebo žákovským průkazem. 

Nelze použít potvrzení o studiu!

Děkujeme za pochopení.

65+, děti, mládež, studenti
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Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sociální sítě a kontakt 2

Děkujeme, že dodržujete pravidla týkající se respirátorů a roušek 
ve vozidlech. respirátor

FFP2/3

Nabídka pracovních pozic
Výlet do Nedvědice

7-8

Tiskové chyby vyhrazeny

ZMĚNY  JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
OD 12. A 14. 3. 2022

Od pondělí 14. 3. 2022 budou regionální i městské linky IDS JMK jezdit podle jízdních 
řádů platných pro pracovní dny a to včetně linek městské dopravy v Brně.

Nové jízdní řády městských linek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 40, 42, 44/84, 61, 67, 69, 70 
A E50 budou uveřejněny na webu www.idsjmk.cz během pátku 11. 3. 2022.

Pozor: již od 12. 3. se mění jízdní řády vybraných linek v rámci Velké vlakové výluky Brno - 
Blansko. Pro cestu do Adamova využívejte novou linku xS2D. 
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Zajímavosti z dopravy, informace o nových vozidlech, zajímavosti a kuriozity 
z dopravy  sledujte na našich informačních kanálech  a sociálních sítích. 

Pro složitější dotazy a připomínky prosím využívejte 
email info@kordis-jmk.cz.

Rychlé a neodkladné dotazy (ujetí přípoje, zapomenuté věci ve vozidle) prosím 
komunikujte přes telefon 5 4317 4317.

Děkujeme Vám!

PLÁNUJETE VÝLET PRO SKUPINU 
VĚTŠÍ NEŽ 10 CESTUJÍCÍCH?
INFORMUJTE NÁS DOPŘEDU!

Vážení cestující a organizátoři výletů,
vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je 
nezbytné přepravu skupiny  o více než 10 osobách 
nahlásit nejpozději 10 dnů předem na náš email info@
kordis-jmk.cz. 

Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů. 

Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení 
dopravy garantovat.

Do zprávy prosím uveďte:
 mobilní telefon na vedoucího skupiny
 počet osob
 datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
 případné přestupy
 datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
 případné přestupy

Druhou možností je poslat vyhledaná spojení z 
vyhledávače spojení.   

                                                                      

Děkujeme Vám za spolupráci. 

Děkuje, že s námi cestujete vlaky a autobusy.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317 

eshop.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

https://twitter.com/ids_jmk

www.instagram.com/idsjmk.cz

www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal

mapa.idsjmk.cz



Legenda

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Národní dopravce

Náhradní tramvajová doprava

Vybrané trasy dalších linek

Přestupní uzly

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Náhradní autobusová doprava linka xS2C
Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Prodloužené trasy autobusových linek
Aktuální informace
o výluce naleznete 

na 
www.idsjmk.cz/vvv

ZMĚNA OD 12. 3. 2022

VLAKOVÁ VÝLUKAVLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - ADAMOV - BLANSKOBRNO - ADAMOV - BLANSKO
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Tarifní zóna
Tariff zone

226
Tarifní zóna
Tariff zone

310
Tarifní zóna
Tariff zone

101

Blansko, žel. st.
(Blansko)

Blansko, Svitavská
(Blansko město)

Nám. 28.října

Adamov, Obchodní dům

Adamov, žel. st.
(Adamov)

Areál Slatina Slatina, nádraží

Lesná, nádraží
(Brno-Lesná)

Obřany

Česká

Adamov III, točna
Adamov III

Kolonka

Horka, točna
Horka

Adamov, žel. zast.
(Adamov zastávka)

Bílovice n/S, náměstí

Dělnický dům

Řícmanice Kanice

Babice n/S

Bílovice n/S, žel.st.

Bílovice n/S, hřbitov
Bílovice n/S, Na Nivách

Štefánikova
 čtvrť      

Tomkovo 
náměstí

Královo Pole, nádraží
(Brno-Královo Pole)

Konečného 
náměstí

Sloup

Jírova

Mendlovo 
náměstí

Křtiny

Pr
ah

a
Le

to
vi

ce

xS2K

233

233

xS2A

xS2C

xS2C

210

210
E75

75

xS2A

233

157

25 26

210

25 26

25 26

xS2K

xS2B

xS2B

xS2B

Brno,Benešova 
(nástupiště 6)

Pionýrská

Tišnov
Kuřim

215

Blansko město

5

5

Mendlovo nám.

Babice nad 
Svitavou

E75 E75

Židenice, nádraží
(Brno-Židenice)

Židenice, kasárna

S2

R19

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Tarifní zóna
Tariff zone

235
Tarifní zóna

Tariff zone

235

Tarifní zóna
Tariff zone

225

Tarifní zóna
Tariff zone

215

Tarifní zóna
Tariff zone

100

6

6

4
Hlavní nádraží
(Brno hl.n.)

4

S3

S3

S3

S3

S3

Obřanská - u školy
směr Adamov

Blansko, aut.st.

Proškovo náměstí
směr centrum

Maloměřický most

4

Tarifní zóna
Tariff zone

220

R9

R9

R9

R9

R9

75

Pro cestu mezi Blanskem 
a Brnem (zónou 100) 

linkou xS2B stačí 
jízdenka na 4 zóny. Zóna 

101 se nezapočítává.

xS2D

xS2A

xS2D

xS2DxS2DHlavní nádraží
před viaduktem

Adamov <-> zóna 100 
jízdenka na 3 zóny

Adamov <-> zóna 101
jízdenka na 4 zóny 

Ochoz u Brna
Tarifní zóna

Tariff zone

215

Po třech měsících dojde od 12. 3. 2022 
k úpravě dopravního řešení pro 
obsluhu města Adamova. Změna 
souvisí s připravovaným výrazným 
navýšením provozu stavební techniky. 

Nová autobusová linka xS2D 
Brno, Hlavní nádraží - Adamov
Pro komfortní zajištění dopravy mezi 
Adamovem a Brnem bude zřízena nová 
linka xS2D, která vyjede ze zastávky 
Adamov, žel. st. a zastaví na zastávce 
Adamov, žel. zast. Dále pojede bez 
zastavení přes Křtiny a Ochoz u Brna na 
zastávku Brno, Dělnický dům s možností 
přestupu směr Slatina a bude ukončena 
na Hlavním nádraží (u viaduktu Křenová) .
Linka xS2D bude jezdit v pracovní dny ve 
špičce v intervalu 15 minut, dopoledne, 
večer a o víkendech v intervalu 60 minut. 
Dojezd do Brna před 5. hodinou a odjezd z 
Brna po 23. hodině bude zachován.

Na lince xS2D bude pro cestu z Adamova 
do brněnské zóny 100 postačovat jízdenka 
na 3 zóny / 90 minut za 27 Kč. Pro cestu do 
brněnské zóny 101 bude potřeba jízdenka 
na 4 zóny / 90 minut za 34 Kč. Tzn. stejné 
jízdenky jako dosud. Stávající předplatní 
jízdenky zůstávají v platnosti.
I když je trasa linky xS2D delší než u linky 
x S2A s přestupem na tramvajovou linku č. 
4 cestovní doba se pro cestující z Adamova 
do centra Brna k hlavnímu nádraží bude 
srovnatelná se současným stavem.

Redukce  na stávající lince xS2A
Většina spojů stávající linky xS2A bude 
zkrácena do Bílovic nad Svitavou a začne 
zastavovat na všech zastávkách po 
Bílovicích. Pro zajištění spojení do zastávky 
Babice nad Svitavou (náhrada za železniční 
zastávku) bude po celý den i o víkendech 
linka xS2A 1x za hodinu prodloužena  
z Bílovic do Adamova.

Spojení Bílovice nad Svitavou – Blansko
Pro spojení z Bílovic do Blanska bude možné 
použít linku xS2A s přestupem na xS2C, tedy 
stejně jako dosud.

Náhradní autobusová doprava linka xS2D

POZOR! 
Ve dnech 12., 13.3.; 2., 3., 
30.4.; 1., 7., 8.5.; 4., 5., 11., 

12., 25., 26.6.; 2., 3., 9., 
10., 23., 24.7.; 13., 14., 20., 

21.8.2022 jsou všechny 
spoje linky xS2A ukončeny 

v zastávce Bílovice nad 
Svitavou, náměstí. 
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ZMĚNA ČASŮ ODJEZDŮ NA LINCE S2 V ÚSEKU 
SKALICE NAD SVITAVOU - LETOVICE

13. 3. 2022

S2
V neděli 13. 3. 2022 od 8:20 hod. do 15:45 hodin z důvodu 
nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 pojedou ze Skalice 
nad Svitavou do Letovic dříve dle výlukového jízdního řádu.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

PŘESUN ZASTÁVKY - KOBEŘICE, NA KOPCI
14. 3. -  ASI DO 30. 4. 2022

631
Od 14. 3. do 30. 4. 2022 bude zastávka Kobeřice, na kopci je v obou směrech 
přesunuta o cca 60 metrů směrem ven z obce mimo semaforový úsek. 

OMEZENÍ DOPRAVY V CENTRU MIKULOVA
14. 3. - 15. 4. 2022

585
Od 14. 3. do 15. 4. 2022 linka 585 nebude dočasně obsluhovat 
zastávky „Mikulov, poliklinika“, „Mikulov, Pavlovská“ (bez 
obsluhy pouze ve směru centrum města) a „Mikulov, Pod Kozím 
hrádkem“. Náhradou zastaví na „Mikulov, Hliniště“ a Mikulov, Gagarinova“.
Změna zastávek:
Zastávky „Mikulov, poliklinika“, „Mikulov, Pavlovská“ (bez obsluhy 
pouze ve směru centrum města) a „Mikulov, Pod Kozím hrádkem“ bez 
obsluhy. Náhradou za tyto neobsluhované zastávky budou „Mikulov, 
Hliniště“ a Mikulov, Gagarinova“.

SPOJENÍ BRNO - ADAMOV - PODROBNÝ POPIS

OD 12. 3. 2022

XS2A, XS2D

Od 12. 3. 2022 se mění spojení mezi Adamovem a Brnem. Podrobný 
popis naleznete níže a na webu www.idsjmk.cz.

Linka xS2A jede po trase Brno, Lesná, nádraží - Brno, Tomkovo 
nám. - Bílovice n.Sv. (zastaví nově na všech zastávkách v obci po 
trase (mimo nádraží) - Adamov, obchodní dům.
POZOR! Ve dnech 12., 13.3.; 2., 3., 30.4.; 1., 7., 8.5.; 4., 5., 11., 12., 
25., 26.6.; 2., 3., 9., 10., 23., 24.7.; 13., 14., 20., 21.8.2022 jsou 
všechny spoje linky xS2A ukončeny v zastávce Bílovice nad 
Svitavou, náměstí. Linka nebude během těchto víkendu až do 
ADAMOVA.

Linka xS2C jede po trase Adamov, žel. st. - Blansko, aut. st.
Linka xS2D  jede po trase Brno hl.n. – Brno, Dělnický dům – přes 
Křtiny (bez zastavování v zastávkách po trase) – Adamov, žel. st.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Linka xS2A:

• Brno - zastávka MHD linek č.44, 46, 57, 84 „Lesná, nádraží“ - zastávka 
MHD linek č.44, 46, 57, 84 „Štefánikova čtvrť“ - zastávka MHD linek 
č.25, 26, 44, 57, 84 „Merhautova“ - zastávka MHD linek č.25, 26, 44, 84 

„Tomkovo náměstí“ - zastávka MHD linek č.4 a 75 „Proškovo náměstí“ - 
zastávka MHD linek č.4 a 75 „Obřanská - u školy“

• Bílovice n. Svit. - v obci, na autobusové zastávkách IDS JMK „Bílovice 
n. Sv., Na Nivách“, „Bílovice n.Sv., hřbitov“, „Bílovice n.Sv., náměstí“

• Babice n. Svit. - při ústí mostku přes řeku ve směru k žel. zastávce 
a penzionu

• Adamov - před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK 
„Adamov, žel.st.“
• Adamov zastávka - na autobusové zastávce IDS JMK „Adamov, žel. 
zast.“ - na autobusové zastávce IDS JMK „Adamov, obchodní dům“

Linka xS2C:
• Adamov - před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK 
„Adamov, žel.st.“
• Adamov zastávka - na autobusové zastávce IDS JMK „Adamov, žel. zast.“
• Blansko - před staniční budovou (nově nástup i výstup)

Linka xS2D:
• Adamov - před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK 
„Adamov, žel.st.“
• Adamov zastávka - na autobusové zastávce IDS JMK „Adamov, žel. zast.“
• Brno-Židenice – na tramvajové zastávce IDS JMK „Dělnický dům“ (do 
centra jen pro výstup, z Brna jen pro nástup)

• Brno hl.n. – na zastávce na ul. Nádražní u viaduktu Křenová, stan.č.10

Tarifní informace:
Na lince xS2D lze využít pro dopravu Adamov – Brno stejné 
jízdenky jako na lince xS2A. Pro cestu Adamov – Brno, Dělnický dům 
nebo Brno, Hlavní nádraží nebo opačně se vydává jízdenka na 3 zóny. 
Akceptuje se předplatní jízdenka pro zóny 225, 215, 100. Pro cestu do 
zóny 101 se prodává jízdenka na 4 zóny.

MENDLOVO NÁM. - ZMĚNA ZASTÁVEK
DO 31. 5. 2022

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí dojde od 
středy 16. března 2022 (pro noční linky již od noci 15./16. března 
2022) ke změně organizace dopravy v oblasti Mendlova náměstí.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linky 25, 26, 37, 52 a N97 ve směru do 
Pisárek zůstává v přeložené poloze u vchodu do pivovarské restaurace.
Autobusová linka 84 pojede v úseku Poříčí – Křížkovského odklonem 
přímo ulicí Poříčí. Vynechá tak zastávku Mendlovo náměstí.
Zastávka Poříčí bude přeložena do ulice Poříčí před budovu 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zastávka Křížkovského 
bude přeložena vpřed k vědeckému centru VIDA!.
Noční autobusová linka N98 ve směru do Žebětína pojede v úseku 
Václavská – Křížkovského odklonem ulicemi Křížová a Poříčí.
Vynechá tak zastávku Mendlovo náměstí. Zastávka Křížkovského bude 
přeložena vpřed k vědeckému centru VIDA!. Ve směru k hlavnímu 
nádraží pojede linka N98 po své trase přes Mendlovo náměstí.
Linky 405 a 406 pro nástup zastaví na přeložené zastávce na začátku 
ulice Hlinky (před křižovatkou s ulicí Pivovarskou).
Noční spoje linky 405 i nadále zcela vynechávají zastávku Mendlovo 
náměstí, náhradou obsluhují zastávku Poříčí.
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VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
12. - 13. 3. 2022 

S3
Od 12. 3. 2022 od 9:45 nepřetržitě do 13. 3. 2022 do 16:50 hodin 
budou vybrané vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle 
výlukového jízdního řádu linky xS3.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
19. - 20. 3. 2022 

S3
Od 19. 3. 2022 od 9:45 nepřetržitě do 20. 3. 2022 do 16:50 hodin 
budou vybrané vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle 
výlukového jízdního řádu linky xS3.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, 
žel. st.“

• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

PRODLOUŽENÍ LINEK XS2K A XS2B DO RÁJCE-
JESTŘEBÍ

18. - 21. 3. 2022

S2, XS2K, XS2B
Od 18. 3. 2022 od 20:00 hodin nepřetržitě do 21. 3. 2022 do 4:00 
hodin bude upraven provoz linek S2, xS2B a xS2K na Blanensku. 
Autobusové linky xS2B a linka xS2K budou prodlouženy až do 
Rájce-Jestřebí.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Blansko - odjezd z aut. st. Blansko, stanoviště 15, 16
- linka xS2K příjezd aut. st. Blansko, stanoviště č.14
- linka xS2B příjezd před staniční budovou
• Blansko město - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Svitavská“
• Dolní Lhota - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Dolní Lhota“
• Rájec-Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.

VÝLUKA NA LINCE S91 
21. - 23. 3. 2022

S91
Ve dnech 21. - 23. 3. 2022 v době vždy od 07:00 do 14:00 hodin 
budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního 
řádu jako linka xS91.

Autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
trasa A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – 
Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka 

– Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
trasa B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – 
Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.

Doplňující informace:
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce je možno využít 
autobusu linky xS91 trasa B do Veselí nad Moravou a přestoupit na 
autobus linky xS91 trasa A nebo použít autobusy linky IDS JMK 930, 
kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici 
Velká nad Veličkou. Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a 
autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS 
JMK „Velká nad Veličkou“.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad
Moravou, žel. st.“ (trasa A, B)

• Blatnice pod Svatým Antonínkem (trasa A, B):
směr Louka: v obci před křižovatkou silnic I/54 a I/71, naproti 
restaurace Roháč
směr Veselí n.M.: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice pod 
Sv. Antonínkem, křiž.“

• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ (trasa B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní úřad“ 
(trasa A)

• Lipov: - na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, záv“ (trasa B)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (trasa B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad 
Veličkou“ (trasa A)

• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží 
(trasa A)

• Vrbovce: u staniční budovy (trasa A)

ZRUŠENÍ ZASTÁVKY ADAMOV, ŽELEZNIČNÍ 
STANICE, TOČNA NA LINCE 215

DO 31. 5. 2022

215
Do 31. 5. 2022 je zrušena zastávka Adamov, železniční stanice, 
točna pro oba směry linky 215.
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OMEZENÍ NA LINCE R8 MEZI HLAVNÍM NÁDRAŽÍM 
A KRÁLOVÝM POLEM V BRNĚ

26. 3. 2022 

R8
V sobotu 26. 3. 2022 od 8:30 do 17:30 hodin v úseku Brno hl.n. – 
Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8/1102, 1104, 1106, 
1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1109, 1111, 1113, 1115, 
1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127.
Ostatní vlaky R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

OMEZENÍ VLAKOVÉ DOPRAVY MEZI HLAVNÍM 
NÁDRAŽÍM A KRÁLOVÝM POLEM V BRNĚ

27. 3. - 27. 11. 2022 

R8, R9, R56, S6, S3
Od 27. 3. 2022 nepřetržitě do 27.11. 2022 do 23:59 hodin bude 
omezen provoz vlaků mezi Hlavním nádražím a Židenicemi z 
důvodu rekonstrukce mostu přes ulici Šámalova. Omezení se 
bude týkat vlakových linek R8, R9, R56, S6 a S3.

Linka R8: V úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole jsou vlaky odřeknuty 
bez náhrady. Všechny vlaky linky R8 jsou končící a výchozí z Brna hl.n. 
podle výlukového jízdního řádu linky R8.

Linka R9: Vlaky R9/971, 973, 991, 990, 988 projedou jednokolejným 
úsekem Brno hl.n. - Brno-Židenice do/z stanice Brno hl.n. Všechny 
ostatní vlaky linky R9 zastaví v Brně-Židenicích a dále budou odkloněny 
do/z Brna dolního nádraží podle výlukového jízdního řádu linky R9. 
Z/do Brna dolního nádraží pojede autobus náhradní autobusové 
dopravy (NAD) k/od nádražní budově Brno hl.n.

Linka S3:Některé vlaky jsou ukončeny/výchozí v Brně hl.n. a Brně 
dolním nádraží podle výlukového jízdního řádu linky S3. Od vybraných 
vlaků pojede z Brna Králova Pole tramvajová linka P6.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová;
• Brno dolní nádraží – před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S91 - STRÁŽNICE - HODONÍN
28. - 30. 3. 2022 

S91
Ve dnech 28. až 30. 3. 2022 vždy od 8:00 do 14:15 hodin vlaky linky 
S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy ND.
Přeprava jízdních kol:
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

ZASTÁVKA PŘÍBRAM NA MORAVĚ, JEDNOTA BEZ 
OBSLUHY

15. 3. - 15. 8. 2022 

420
Linka 420 nebude obsluhovat zastávku Příbram na Moravě, 
Jednota od 15. 3. do asi 15. 8. 2022.

ZMĚNY NA LINKÁCH 405 A 406 V BRNĚ
15. 3. - 15. 8. 2022 

405, 406
Od 16. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek 405 a 406 po Brně:
Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra 
odklonem ulicemi Hlinky a Křížkovského. Ve směru na Mendlovo 
náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicemi Křížkovského a Veletržní. 
Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou na ulici Hlinky 
u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky 
Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky 
Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od 
zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží 
zastávku Mendlovo náměstí.

Změna zastávek:
Brno, Mendlovo náměstí (výstupní) je umístěna na ulici Veletržní.
Brno, Mendlovo náměstí (nástupní) je umístěna na ulici Hlinky u 
křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Brno, Mendlovo náměstí pro spoje 37 a 401 je nahrazena zastávkou Poříčí.
Brno, Poříčí ve směru na Mendlovo náměstí je bez obsluhy linkami 
405 a 406.
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Koordinátor IDS JMK – společnost 
KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/
pracovnici do pozice Pracovník/
Pracovnice Kontaktního centra 
v Brně.

Náplň práce:
servis pro cestující v souvislosti s 

elektronickými jízdními doklady
prodej jízdních dokladů
 poskytování informací o IDS JMK
 řešení dotazů a podnětů cestujících
občasné výpomoci v mimobrněnských 

kontaktních centrech

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 a 
zpracováním elektronických jízdních 
dokladů,

schopnost vyřešit problém, 
komunikativnost, bezkonfliktnost,

bez záznamu v trestím rejstříku.

Nabízíme:
zajímavá práce s lidmi a další benefity

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz 

Termín pro přihlášení do výběrových 
řízení (zaslání životopisů a motivačních 
dopisů) je  16. 3. 2022. 

Těšíme se na Vás

Koordinátor IDS JMK– společnost KORDIS 
JMK, a.s. hledá dispečera/dispečerku IDS 
JMK pro hlavní pracovní poměr.

Náplň práce:
- dispečerské řízení veřejné dopravy v IDS JMK,  
- spolupráce při řízení provozu vlakových linek  
- zadávání aktuálních informací 
- telefonická podpora elektronického - 
odbavení a zodpovídání dotazů cestujících,   
- telefonická podpora služebních čet a řidičů 
v novém odbavovacím systému, 
- související administrativní činnost  

Požadavky:
- vzdělání středoškolské (dopravní či 
technický obor výhodou, nikoli podmínkou)
- znalost IDS JMK  (Tarif, SPP, vedení linek atd) 
- orientace v drážním provozu velkou výhodou
- schopnost samostatného uvažování, 
komunikativnost, bezkonfliktnost,
- základní znalost práce s PC
- smysl pro plnění úkolů, odolnost vůči stresu,
- bez záznamu TR
- základní znalost AJ či NJ výhodou
- zájem o dlouhodobou spolupráci

Nabízíme:
- zajímavou práci v příjemném kolektivu,
- firemní benefity,
- práci ve směnném provozu

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz 

Termín pro přihlášení do výběrových 
řízení (zaslání životopisů a motivačních 
dopisů) je 16. 3. 2022.

Koordinátor Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje – 
společnost KORDIS JMK, a.s. hledá 
pracovníka/pracovnici – konstruktér/
konstruktérka autobusových jízdních 
řádů pro dlouhodobý pracovní poměr.

Náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v oblasti 
Blanenska a Boskovicka (řešení připomínek 
obcí a cestujících, návaznosti na další druhy 
dopravy);
spolupráce s autobusovými dopravci;
řešení výlukové organizace dopravy
v dotčené oblasti;
zapracování jízdních řádů do SW CHAPS;

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost autobusové 
dopravy v Jihomoravském kraji; firemní 
benefity; pružnou pracovní dobu; práci, 
která má smysl;

Požadujeme:
- komunikativnost, samostatnost, ochotu 
učit se nové věci
- praxe v oboru a znalost linkového vedení 
IDS JMK výhodou

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz

Vaše životopisy a motivační dopisy 
posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 
16. 3. 2022.

Těšíme se na Vás

PRACOVNÍK/PRACOVNICE 
KONTAKTNÍHO CENTRA V BRNĚ

ŽELEZNIČNÍ DISPEČER/
DISPEČERKA

KONSTRUKTÉR/KONSTRUKTÉRKA
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Nabídku zaměstnaní uveřejňujeme také na https://www.idsjmk.cz/a/zamestnani.html



Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

Milí turisté,
jen pár dní v roce kvetou poslové jara - bledule jarní. Jedno z unikátních míst 
jejich výskytu je údolí Chlébského potoka nedaleko od Nedvědice na Tišnovsku.
Z Brna vyjeďte ideálně spěšným vlakem Pernštejn (pouze o víkendech), který 
odjíždí z Brna, Hlavního nádraží v 8:15 v z Králova Pole v 8:28 hodin. Vlak 
jede přímo až do Nedvědice. Využít můžete také spojení vlaky S3 a přestoupit v 
Tišnově na navazující vlaky S31 směr Nedvědice/Nové Město na Moravě. 
Od Nedvědického nádraží se vydejte po zelené turistické značce, přibližně 
po 4-5 km dojdete přímo do přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, kde 
aktuálně kvetou bledule. Poté můžete po zelené turistické značce pokračovat až 
do obce Černovice. Z Černovic lze využít pro cestu zpět autobus a navazujicí vlak. 
Doporučujeme vyhledat spojení na www.idsjmk.cz. 

b l e d u l e  p o m a l u  v y l é z a j í  -  j a r o  z a č í n á
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
BLEDULEBLEDULE

Tiskové chyby vyhrazeny

D o d r ž u j t e  p r a v i d l a  o c h r a n y  p ř í r o d y !
C h r a ň t e  p ř í r o d u  a  n e c h o ď t e  m i m o  c e s t y !


