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NA PŘELOMU
LÉTA

Ať si slunko venku pere
nebo z nebe proudem leje
jezdí pro vás vlaky, busy 

i emhády sloužit musí.

Nové vozy, klima v ceně
s ídéeskou jezdím denně
spoje četné, cena nízká
bez auta si člověk píská. 

Jízdní řád, když porouchá se 
dispečink ho spraví zase

Mám -li dotaz, stížnost, vadu 
infolinka dá mi radu.

 

DO ŠKOLY A DO PRÁCE JEDINĚ 
 S PŘEDPLATNÍ JÍZDENKOU IDS JMK

Jednou z největších výhod IDS JMK jsou předplatní jízdenky. Jejich držitel má možnost se 
libovolně pohybovat všemi linkami IDS JMK po všech zónách, pro které je jízdenka vydána 
po dobu její platnosti.

V celém systému IDS JMK lze zakoupit předplatní jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Vždy platí, 
že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává.

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na železničních stanicích.

TIP:
S majitelem základní roční předplatní jízdenky může v nepracovní dny bezplatně 
cestovat další cestující starší 15 let a až tři děti do věku 15 let. 

Pokud potřebujete, poradit navštivte naše kontaktní centra
Otevírací doba center - https://www.idsjmk.cz/a/kontaktni-centra.html. 

Těšíme se na Vás.

Každý zákazník, 
který si prostřednictvím oficiálního krajského 
e-shopu: eshop.idsjmk.cz koupí roční 
předplatní jízdenku, získává automaticky 
možnost vybrat si jeden ze čtyř dárků od 
KORDIS JMK:
Cykloturistická mapa 
Odznáčky IDS JMK
Termohrnek 
Sleva 100 Kč na Tričko

Podrobnosti na
www.idsjmk.cz/a/darek.html

 

DÁREK K PŘEDPLATNÍ
JÍZDENKCE ROČNÍ 
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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 JMK; 
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 5. 8. 2022.

Těšíme se na Vás.

Činnosti zabezpečované KORDIS JMK
trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, 
navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek

zpracovává plány organizace dopravy v Jihomoravském 
kraji a ve městě Brně

účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací.

navrhuje úpravy sítě linek, podílí se na rozvoji systému

zpracovává jízdní řády pro regionální autobusy a vlaky, 
koordinuje s DPMB odjezdy městských linek

stanovuje pravidla návazností mezi spoji

provozuje Centrální dispečink IDS JMK

zpracovává data o jízdncíh řádech pro vyhledávače spojení

poskytuje on-line data o poloze spojů a aktuálním zpoždění 
připojeným aplikacím a subjektům

provozuje přibližně 200 ELPů - elektronických informačních 
panelů na přestupních uzlech a zastávkách

provozuje 1000 ks palubních počítačů v regionálních 
autobusech

zpracovává návrhy Tarifu a Smluvních přepravních 
podmínek IDS JMK a řeší případné nejasnosti

zabezpečuje přepravní kontrolu v autobusových i vlakových 
linkách IDS JMK

účastní se mezinárodních projektů podpořených EU

provozuje EOC - elektronické odbavování cestujících a 
eshop prodávající elektronické jízdenky

provozuje prodejní a informační mobilní aplikaci 
POSEIDON

zajišťuje kontrolu dodržování smluvních ujednání dopravci

propaguje využívání IDS JMK a veřejné dopravy, usiluje o 
nárůst spokojenosti a počtu cestujících

provádí marketingové průzkumy

zajišťuje dělení tržeb v systému

zpracovává ekonomické podklady pro Jihomoravský kraj a 
další objednatele

zpracovává potřebné právní dokumenty pro společnost i 
pro Jihomoravský kraj

podílí se na přípravě výběrových řízení Jihomoravského 
kraje a dalších objednatelů na zajištění dopravy a další 
zakázky

spolupracuje na smart řešeních ve veřejné dopravě, při 
modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a 
přestupních terminálů

233
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MOBILNÍ APLIKACE 
IDS JMK 

Kupujte výhodné
předplatní jízdenky IDS JMK
z pohodlí domova

eshop.idsjmk.cz

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 
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PRODLOUŽENÍ LINEK XS2K+B DO RÁJCE-JESTŘEBÍ
1. 8. - 10. 8. 2022

XS2B, XS2K
Od 1. 8. 2022 nepřetržitě do 10. 8. 2022 do 16:00 hodin z důvodu 
stavebních prací při budování podchodu na trati Blansko - 
Rájec-Jestřebí budou linky xS2B a xS2K prodloužena až do 
Rájce-Jestřebí.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Blansko:
Blansko, aut.st., stanoviště 15, 16, příjezd i odjezd ve směru Brno – 
Blansko – Rájec-Jestřebí (linky xS2B a xS2K)
Blansko, aut.st., stanoviště 14, příjezd i odjezd ve směru Rájec-
Jestřebí – Blansko – Brno, Královo Pole
Blansko před staniční budovou, příjezd i odjezd ve směru Rájec-
Jestřebí – Blansko – Brno hl.n. (linka xS2B)

• 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.

Zajištění přestupních návazností v Blansku
Přestup mezi linkami xS2C a xS2B(xS2K) ve směru Adamov 

– Rájec-Jestřebí bude zajištěn na autobusovém stanovišti, 
stanoviště č.15, 16. Proto příjezd linky xS2C od Adamova bude 
v Blansku u všech spojů na autobusové stanoviště.
Přestup mezi linkami xS2B a xS2C ve směru Rájec-Jestřebí – 
Adamov bude před staniční budovou.

Přeprava kol:
Po celou dobu výluky bude přeprava kol zajištěna pouze mezi 
Brnem hl.n. a Blanskem ve 120 min. intervalu dodávkovým 
automobilem.
Odj. Brno hl.n. 6:45 – 18:45 hod.(vždy sudá hodina, 45 minuta)
Odj. Blansko 7:32 – 19:32 hod.(vždy lichá hodina, 32 minuta)

VÝLUKA GREŠLOVÉ MÝTO - MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
8. - 12. 8. 2022

S81
Vlaky linky S81 budou v úseku Grešlové Mýto – Moravské 
Budějovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy od 8. do 12. 
8. 2022 každý den od 8:30 do 13:35 hodin.
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:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto - před staniční budovou (zastávka 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 výpravní budovou

OMEZENÍ VLAKŮ PO BRNĚ
1. 8. - 16. 8. 2022

S3, S6, R8, R12
Od 1. 8. 2022 od 8:35 hodin nepřetržitě do 16. 8. 2022 do 13:35 
hodin bude z důvodu dokončovacích prací na výhybkách v 
Brně-Židenicích a snížené kapacity dopravní cesty v úseku 
Brno hl.n. – Brno-Židenice omezeny vlaky:

Vlaky linky R8:
Nejedou v úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole a jsou výchozí a 
končící v Brně hl.n.

Vlaky linky R9: 
V Brně- Židenicích zastaví a jsou výchozí/končící ve stanici Brno dolní 
nádraží a nejedou v úseku Brno hl.n. - Brno-Židenice. Výjimkou jsou 
vlaky R9/971, 973, 991, 990, 988 které začínají/končí v Brně hl.n.

Vlaky linky R19, S2:
Všechny vlaky těchto linek nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou v souvislosti s výlukou Brno - Blansko.

Vlaky linky S3:
Vybrané vlaky jedou mimo Brno hl.n. přes Brno dolní nádraží dle 
výlukového jízdního řádu.
V sobotu a neděli pojedou vlaky končící/začínající v Kuřimi, pouze 
v úseku Židlochovice – Brno hl.n..
Vlaky linky S6/ 4103,4107,4113,4127 a R12/1783 nejedou v úseku 
Brno hl.n. – Brno-Židenice a z Brna hl.n. jedou odklonem.
Vlaky linky S6/ 4147, 4149, 4151, 4153, 4155, 4157 nejedou v úseku 
Brno hl.n. – Brno-Židenice a jsou výchozí ze stanice Brno- Židenice.

Doporučené spojení:
Mezi stanicemi Brno hl.n. a Brno dolní nádraží lze využít 
autobusovou linku č. 61. Autobusy směr Dolní nádraží odjíždějí ze 
stanoviště u viaduktu Křenová.

VÝLUKA STRÁŽNICE - HODONÍN
12. - 31. 8. 2022

S91
Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS91 od 12. 8. 
od 7:00 hodin do 31. 8. 2022 do 17:00 hodin.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů zajištěna dodávkou.

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 - směr Strážnice: na silnici I/55 pod staniční 
budovou -směr Hodonín: - na silnici III/4264 za žel. přejezdem
Strážnice – u nádražní budovy
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OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 13. - 14. 8. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 13., 14., 20., 21. 8. 2022 jsou všechny spoje linky 
xS2A ukončeny v zastávce Bílovice nad Svitavou, náměstí. Linka nebude 
během těchto víkendů jezdit až do Adamova. Využijte linku xS2D.

OMEZENÍ V MORAVSKÉ NOVÉ VSI
30. 7. - 2. 8. 2022

572, 573
Kvůli pořádání kulturní akce „Svatojakubské hody“ bude 
zastávka „Moravská Nová Ves, žel. st.“ bez obsluhy a zastávka 

„Moravská Nová Ves, křiž.“ bude přesunuta následovně:

Pro linku 572 na ulici Školní ke křižovatce ulic Školní x U Jordánky 
x Vítězství.

Pro linku 573 na ulici Dolní před křižovatku s ulicemi Školní a nám. 
Republiky.

Omezení platí od 30. 7. od 6:00 hodin do 2. 8. 2022 do 23:59 hodin. 
Děkujeme za pochopení.

ŠLAPANICE, BEDŘICHOVICE, ROZCESTÍ - ZMĚNA NA 
LINCE 151 (N96)

1. - 14. 8. 2022

151, N96
Z důvodu stavební činnosti bude od 1. do 14. 8. 2022 linka 151 
rozdělena na 2 části (Brno, Jírova - Šlapanice, Bedřichovice, 
rozc. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. - Židlochovice).

Spoje vedené od Podolí se otáčejí před uzavřenou okružní 
křižovatkou v prostoru běžných zastávek Šlapanice, Bedřichovice, 
rozcestí.

Spoje vedené od Šlapanic se otáčejí po místních komunikacích 
v Bedřichovicích ulicemi Hlavní - Studýnky a Lipová. Zastávka 
Šlapanice, Bedřichovice, rozc. přesunuta do ulice Hlavní.

Spoj noční autobusové linky N96 jedoucí běžně do Mariánského 
údolí bude ukončen v zastávce Šlapanice, Kalvodova.

Změna zastávek:
Zastávka Šlapanice, Bedřichovice, rozc. pro spoje vedené od/do 
Šlapanic přesunuta do ulice Hlavní.

Zastávka Šlapanice, Bedřichovice, rozc. pro spoje vedené od/do 
Podolí beze změny.

OMEZENÍ V LUKOVANECH
1. - 30. 8. 2022

421
Kvůli uzavírce silnice při výstavbě kanalizace pojedou spoje 
linky 421 v úseku Zakřany - Lukovany odklonem přes Vysoké 
Popovice. Zastávky Zakřany, ZD; Lukovany, u kapličky a 
Lukovany, na dolině nebudou obsluhovány. Zastávka Lukovany, 
točna je v provozu. Platí od 1. do 31. 8. 2022.

Změna zastávek:
Zastávky Zakřany, ZD; Lukovany, u kapličky a Lukovany, na 
dolině jsou bez obsluhy.

OMEZENÍ V PUSTIMĚŘI - POUŤ
29. -31. 7. 2022

755, 756
Od pátku 29. 7. 2022 od 16:00 hodin do neděle 31. 7. 2022 do 
23:59 hodin bude upraven provoz linek 755 a 756 přes Pustiměř:

Linka 755 v době od 30. 7. 16:00 do 31. 7. 23:59 pojede obousměrně 
mezi zastávkami Drysice a Pustiměř, rozc.0.1 v Pustiměři odklonem 
přes Pustiměřské Prusy. Linka vynechá zastávku Pustiměř, ZŠ.

Linka 756 (mimo spojů 24, 29, 30) pojede obousměrně mezi 
zastávkami Radslavice a Pustiměř, rozc.0.1 přímo a vynechá 
zastávku Pustiměř, náves. Spoj 24 v Pustiměři vynechá zastávku 
náves bez náhrady. Spoj 30 vynechá v Pustiměři zastávku náves 
a pojede odklonem do zastávky ZŠ. Spoj 29 v Pustiměři bude mít 
mimořádně výchozí zastávku ZŠ a po cestě do Podivic neobslouží 
náves.
Změna zastávek:
Pustiměř, ZŠ bez obsluhy v době od 30. 7. 16:00 hod do 31. 7. 
24:00 hod.
Pustiměř, náves bez obsluhy.

POZOR:
Dochází ke změně přestupních vazeb. Cestující jedoucí ze 
spoje 103 linky 755 a pokračující linkou 756 spojem 29 musí 
v Pustiměři mimořádně přestoupit na linku 756 v zastávce ZŠ.

OMEZENÍ NA LINCE 504 
1. 8. - 30. 11. 2022

504
Kvůli opravě mostů na silnici mezi křižovatkami na Ledce a 
Sobotovice dojde ke změně na spojích linky 504, které končí v 
Ledcích od 1. 8. do 30. 11. 2022.

Spoj s odjezdem v pracovní dny v 15:11 z Ledců neobslouží 
zastávky Sobotovice, rozc. až Rajhrad, stará pošta. Náhradou lze 
využít následující spoj stejné linky, jedoucí o 8 minut později, který 
navíc zastaví na zastávce Syrovice, logistický areál. Bez obsluhy 
zůstane pouze zastávka Sobotovice, rozc.

Víkendový spoj v 5:18 z Ústředního hřbitova do Ledců neobslouží 
zastávku Rajhrad, stará pošta.

Změna zastávek:
Zastávka Sobotovice, rozcestí je bez obsluhy.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

29INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2022

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny

DALŠÍ ETAPA VÝLUKY V ŽELEŠICÍCH
1. 8. - 30. 9. 2022

755, 756
Od 1. 8. do 30. 9. 2022 pokračuje další etapou výluka v Želešicích.

Linka 510
Všechny spoje jedou obousměrně mezi Modřicemi a Želešicemi 
objízdnou trasou přes areál CTP Modřice a účelovou komunikací 
spojující CTP s ulicí Šlechtitelskou v Želešicích. Zastávky Želešice, 
na kopci a Želešice, hostinec budou po dobu výluky přeloženy na 
objízdnou trasu, zastávka Želešice, u Sulzrů bude obsluhována v 
přeložené poloze před budovou ZŠ. I nadále zůstává v provozu 
zastávka Modřice, Evropská.

Linky 403 a 404
Kvůli prodloužené jízdní době spojů linky 510 dochází k časovým 
posunům spojů i na těchto linkách.

Změna zastávek:
Modřice, Evropská - dočasná zastávka v ulici Evropské pro směr 
do Želešic a na II/152 naproti stavebnin pro směr do Modřic
Želešice, na kopci - přeložena na ulici Šlechtitelskou
Želešice, hostinec - přeložena na ulici Družstevní za most přes 
Bobravu
Želešice, u Sulzrů - přeložena před budovu ZŠ.

OMEZENÍ OBSLUHY VELKÝCH PAVLOVIC 
9. - 15. 8. 2022

S52
Z důvodu pořádání hodů se zastávka Velké Pavlovice, u křížení 
ulic Za Dvorem, Tovární a Nádražní od 9.8. od 18:00 do 15.8.2022 
neobsluhuje.

OMEZENÍ TRAMVAJÍ NA MENDLOVĚ NÁMĚSTÍ
30. - 31. 7. 2022

1, 5, 6
Z důvodu výměny výhybek a křížení bude o víkendu 30. – 31. 
července 2022 omezen provoz tramvají na Mendlově náměstí.

Tramvajová linka 1 pojede opět v trase Řečkovice – Hlavní nádraží 
– Mendlovo náměstí – Pisárky (výluka tramvají v ulici Křížové bude 
ukončena v pátek 29. července 2022 večer).
Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova 
čtvrť – Mendlovo náměstí. V úseku Mendlovo náměstí – Ústřední 
hřbitov bude i nadále možné použít pravidelnou linku 2, která 
navíc zastavuje na zastávce Mendlovo náměstí v ulici Václavské u 
křižovatky s ulicí Křížovou.
Tramvajová linka 6 pojede i nadále v úseku Moravské náměstí – 
Poříčí odklonem ulicemi Rooseveltovou, Nádražní a Hybešovou. 
Vynechá tak zastávky Česká, Šilingrovo náměstí a Nemocnice u 
svaté Anny.
Zastávka Mendlovo náměstí bude obsluhována v přeložené 
poloze v ulici Václavské.

Během této výluky zůstane v provozu přeložená zastávka 
Mendlovo náměstí pro linky 2, 6 a 8 v ulici Václavské.

OMEZENÍ NA LINCE E56 - BÍTEŠSKÁ ULICE
31. 7. - 9. 8. 2022

E56
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od neděle 31. 
července 2022 do ukončení prací (předpoklad do úterý 9. srpna 
2022) pro veškerou dopravu uzavřen výjezd z ulice Bítešské k 
zastávce Čtvrtě.
Autobusová linka E56 pojede ve směru do Bohunic odklonem 
ulicí Rybnickou. Vynechá tak zastávku Pisárky, náhradou 
obslouží zastávku linek 25, 26, 37, 52 a 68 Anthropos. Ve směru 
do Králova Pole pojede linka E56 po své pravidelné trase.
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Znojmo

Břeclav
Hodonín

Boskovice

Mikulov

Kyjov

https://www.obec-hlina.cz/39183/rozhledna/https://www.obec-hlina.cz/39183/rozhledna/

Tiskové 
chyby 

vy-

Obvyklá otevírací doba - celoročně
březen-červen: so+ne+sv. 10.00 – 17.00
červenec - srpen: každý den mimo 
pondělí 10:00 - 17:00
září-říjen: so+ne+sv. 10:00 – 17:00
listopad-únor: Ne 13:00 - 15:00

Na rozhledny
s IDS JMK

Hlína

ROZHLEDNA HLÍNAROZHLEDNA HLÍNA
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Rozhledna Vladimíra Menšíka stojí nedaleko obce Hlína. Stavba je dřevěná, 22 m 
vysoká s krytou a zasklenou vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 96 schodů. Z 
rozhledny uvidíte třeba Pálavu a Bobravskou vrchovinu.  Za dobré viditelnosti lze 
z vrcholu spatřit Bílé Karpaty dokonce i Alpy.

Rozhledna nese jméno herce Vladímíra Menšíka. Stojí na místě, kde původně 
stála jedna z nejstarších rozhleden na jižní Moravě. Základní kámen rozhledny byl 
položen roku 2001, o pět let později byla dokončena a pro veřejnost zpřístupněna 
v roce 2007. Vstup je zpoplatněn. Z obce Hlína vyvede pěší k rozhledna modrá 
turistická značka.

Vstupné: 20,- Kč /osoba, děti do 6 let vstup zdarma 

POZOR:V případě nepříznivého počasí (silný vítr, bouřka, vánice ) bude rozhledna 
uzavřena!

Doprava a jízdenky
Doporučujeme jet vlakem S41 do obce Silůvky a odtud pokračovat po modré 
turistické značce do obce Hlína. Z centra obce pokračuje modrá značka k rozhledně. 
Po její prohlídce doporučujeme vrátit se po modré značce do Hlíny odkud odjíždí 
autobus 422 nebo můžete pokračovat po modré značce až do Ivančic (rodiště 
Vladimíra Menšíka). Z Ivančic se do Brna vrátíte pohodlně vlakem S41.

Přímo do obce Hlína lze využít i autobusovou linku 422, která jezdí o víkendu 3x 
denně a v pracovní dny přibližně v intervalu 60 minut. Využijte vyhledávač spojení.

Pro cestu z centra Brna do Silůvek potřebujete jízdenku na 4 zóny (s předpl. 
jízdenkou 100+101)  stačí jízdenka na 2 zóny. Zpět z Ivančic do centra města Brna 
potřebujete jízdenku na 6 zón (4 zóny).


