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ZMĚNY ODJEZDOVÝCH
NÁSTUPIŠŤ NA ZVONAŘCE
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B u ri a n o v a
ro zh le d n a
st ra n a 6

Vážení cestující,
od pondělí 8. června 2020 se mění opět odjezdová stání na
ÚAN Zvonařka.
Schéma uzlu naleznete na
https://www.idsjmk.cz/mapa/Uzel-Zvonarka.pdf.

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC
INFORMAČNÍ KANCELÁŘE IDS JMK

SLEVOVÝ
PROGRAM

Pracovník/pracovnice informačního centra
v Břeclavi a Brně

Rentbike
půjčovna kol a dvojkol

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.

Partnerem slevového programu IDS JMK
je společnost Rentbike, která cestujícím
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na
půjčovné jízdních kol a dvojkol:

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.

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.
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15 % - na půjčené při předložení předplatní
jízdenky.
Pobočky půjčovny: Brno (Dominikánské
náměstí 6), Pasohlávky (u Aqualandu
Moravia), Mikulov (hotel Galant, penzion
Mušlov).
Více o společnosti na odkazu:
http://www.rentbike.cz.

STRANA 5
www.idsjmk.cz/slevovyprogram.aspx

www.fb.com/idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

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.

Společnost poskytuje při předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Poskytovaná sleva:
10 % - na půjčené při předložení
jednorázové jízdenky.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Od 10. 6. 2020 od 7:30 nepřetržitě do 16. 6. 2020 do 14:25 hodin budou vlaky na lince S31 nahrazeny autobusy
náhradní dopravy v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě.

VÝLUKA BYSTŘICE N/P NOVÉ MĚSTO NA MOR.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zavedena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem – před staniční budovou
Rozsochy – u železniční zastávky
Rovné-Divišov – na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem, Rovné“
Olešná na Moravě – u železniční zastávky (mimo IDS JMK)
Nové Město na Moravě – před výpravní budovou (mimo IDS JMK)

10. - 16. 6. 2020
S31

V pondělí 8. 6. 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 – u nádražní budovy
▪ Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

8. 6. 2020
S52

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

VÝLUKA LETOVICE BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Ve dnech 8. 6. až 11. 6. 2020 v době vždy od 8:25 do 13:30 hodin budou vlaky linky S22 v úseku Letovice –
Březová nad Svitavou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S22/4782, 4774, 4767, 4783.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena

8. 6. 2020

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Letovice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“
• Rozhraní – na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel. zast.“
• Moravská Chrastová – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Mor. Chrastová, pošta“
• Březová nad Svitavou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Březová nad Svitavou, žel. st.“

S52

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.

VÝLUKA BRNO ŽIDLOCHOVICE/
VRANOVICE

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.

13. - 14. 6. 2020
S3

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 čtyřech odlišných
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.
Tiskové chyby vyhrazeny
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

Od 8. 6. 2020 do 26. 7. 2020 bude probíhat výluka na linkách 610, 611 a 630.

VÝLUKA OTNICE

Linka 610: Veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Újezd u Brna, Městský úřad a Otnice, Na Konci odklonem po
obousměrné objízdné trase: Újezd u Brna, MěÚ – silnice II/416 – Hostěrádky-Rešov – Šaratice – silnice III/4165 –
křižovatka se silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště (-Milešovice, host. Laštůvka) - Otnice, Milešovská
– Otnice, host. U Marků. Všechny spoje tak budou vynechávat zastávky Újezd u Brna, Rychmanov a Otnice,
Na Konci, na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.

8. 6. - 26. 7. 2020
610, 611, 630

Linka 611: Zrušena, spoje převedeny na linku 610.
Linka 630: Mezi zastávkami Šaratice a Otnice, host. U Marků pojede odklonem po silnici III/4165 – křižovatka se
silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště - Otnice,
Milešovská – Otnice, host. U Marků. Všechny spoje tak vynechají zastávku Otnice, Na Konci. Většina spojů je
ukončena v zastávce Šaratice.
Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Újezdem u Brna a Otnicemi (a opačně) na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle
skutečného množství projetých tarifních úseků.
Cestující jedoucí mezi Újezdem u Brna a Otnicemi (a opačně) na předplatní jízdenky jsou odbavováni bez
přirážky k jízdnému.
Cestujícím z Lovčiček do Slavkova u Brna, aut. st. bude uznávána jednorázová jízdenka na 45 minut v ceně
20/5 Kč.
Neobsluhované zastávky:
Újezd u Brna, Rychmanov, – bez obsluhy po celou dobu výluky
Otnice, Na Konci – bez obsluhy po celou dobu výluky
Změna zastávek:
Otnice, host. U Marků – zastávky na hlavní silnici bez obsluhy, obsluhovány zastávky směr Milešovice v ulici U
Parku.

BRNO: VÝLUKA KŘENOVÁ
6.-7.6.2020

Z důvodu oprav bude od 6:00 v sobotu 6. června do 16:30 v neděli 7.června 2020 vyloučen provoz tramvají a
omezen provoz trolejbusů a autobusů v ulici Křenové.
Linka 8 bude rozdělena na dva úseky:
• Starý Lískovec, smyčka – Hlavní nádraží (1./2. kolej) a dále odklonem na Malinovského náměstí.
• Masná – Mifkova.

8, 10, 12, ...

Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Masná – Stránská skála - smyčka.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží (výstup na 2. koleji, nástup na 7.
koleji v ulici Masarykově).
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x8 v trase Hlavní nádraží (3./4. kolej) – Masná – Geislerova – Juliánov
po trase a zastávkách linky 12. V úseku Masná – Hlavní nádraží ve směru do centra pojedou autobusy odklonem
ulicemi Masnou, Mlýnskou a Rumištěm. Zastávka Masná bude v tomto směru přeložena do ulice Masné k
zastávce linek 64 a 67. Ve směru z centra obslouží linka x8 zastávku linek 31 a 33 za křižovatkou.
Linka x8 vynechá ve směru do centra zastávku Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská na Šujanově
náměstí.
Linky 31, 33, 49, E76, N89, N96 a N98 pojedou ve směru do centra odklonem ulicemi Masnou, Mlýnskou a
Rumištěm. Zastávka Masná bude přeložena do ulice Masné k zastávce linek 64 a 67. Ve směru z centra
obslouží všechny linky jednotně zastávku v ulici Křenové za křižovatkou s ulicí Masnou. Zastávka Vlhká ve směru
do centra nebude obsluhována, náhradou obslouží uvedené linky zastávku Čechyňská na Šujanově náměstí.
Linka 67 pojede ve směru do centra odklonem ulicemi Masnou a Rumištěm. Vynechá tak zastávky Masná a
Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská na Šujanově náměstí.
Ve směru z centra pojedou linky 31, 33, 49, 67, E76, N89, N96 a N98 po svých trasách ulicí Křenovou.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Stejná výluka proběhne také o následujícím víkendu 6. – 7. června 2020.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ A BRNĚNSKÉ VÝLUKY IDS JMK

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.

VÝLUKA NA LINCE S91
STRÁŽNICE - HODONÍN

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

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.

VÝLUKA NA LINCE S81
ZNOJMO/GREŠLOVÉ
MÝTO - MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE

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).

17. 6. 2020

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.

S81

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

Tiskové chyby vyhrazeny
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Sezonní přímá autobusová linka IDS JMK mezi Brnem a Aqualandem Moravia /
Autokempem Merkur je v provozu během celého roku o víkendech a během svátků.
O letních prázdninách je v provozu také v pracovní dny. Linka je označena číslem
105 a odjíždí ze Zvonařky. Nastoupit lze také u Ústředního hřbitova. Na lince platí
běžný Tarif IDS JMK.
Spojení z ostatních měst a obcí Jihomoravského kraje vyhledávejte www.idsjmk.cz.

BRNO AQUALAND MORAVIA
Víkendy (soboty + neděle + svátky) / Sa + Su
07:55 08:55 09:55 11:55 13:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
Pracovní dny / working days
07:55 09:55 11:55 14:35

AQUALAND MORAVIA BRNO
Víkendy (soboty + neděle + svátky) / Sa + Su
Pracovní dny / working days

Více o Aqualandu Moravia na odkazu
http://www.aqualand-moravia.cz.

16:45 18:45 21:10

Sleva s jízdenkou
IDS JMK na vstup

Pro víkendové cestování AQUABUSEM jednodenní jízdenku Celosíťovou
za 190 nebo 150 Kč, která v nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti
do 15 let a nemusíte řešit další jízdenky.
Při zakoupení běžné jednorázové jízdenky potřebujete variantu na 6 zón
za 49 Kč. Majitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100+101) potřebují
jízdenku na 4 zóny za 34 Kč.

Všechny jízdenky IDS JMK koupíte přímo u řidiče v AQUABUSU nebo využijte mobilní
aplikaci IDS JMK Poseidon - https://www.idsjmk.cz/poseidon.aspx.

Provoz AQUABUSU na regionální autobusové lince 105 financuje
Aqualand Moravia a Autokemp Merkur.
www

Během letních prázdnin Aqualand
Moravia připravuje zajímavé akce pro
celou rodinu.
Aqualand Moravia se těší na Vaši
návštěvu.

10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 18:10 19:10 21:10

24 H

Aqualand Moravia je největší vodní
zábavní centrum na Moravě. V areálu
můžete vyzkoušet 20 vodních atrakcí,
14 bazenů, sauny a kvalitní gastronomii .
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Partnerem Slevového programu IDS
JMK je také Aqualand Moravia, který
poskytuje slevu na vstup vě výši 10 %.
Podmínky slevy: vstupné zakoupené
na pokladně s platnou jednorázovou,
jednodenní nebo předplatní jízdenkou.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a
krátkodobé akce, nelze ji kombinovat
s jinými slevami.

www.fb.com/idsjmk.cz
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TIP NA VÝLET S IDS JMK

BURIANOVA ROZHLEDNA
Kunštát je srdcem Hornosvratecké vrchoviny. Nabízí turistům návštěvu
románského hradu, přírodní park Halasovo Kunštátsko s Jeskyní
Blanických rytířů a nádhernou přírodu.
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií.
Nachází se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce
nazvaného Milenka. Uvnitř unikátní jeskyně jsou vytesány do pískovce
sochy blanických rytířů.
Nad lesoparkem s Jeskyní Blanických rytířů na kopci Milenka 579 m.n.m
stojí Burianova rozhledna. Tato kamenná rozhledna byla postavena v
roce 1928 kunštátským občanem Františkem Burianem. Je vysoká 18
metrů a za dobré viditelnosti je z ní možné zhlédnout Jeseníky, Krkonoše
a Pálavu. Rozhledna je součástí areálu Jeskyně Blanických rytířů.
Pro cestu do Kunštátu využijte linku 301. K jeskyni Blanických rytířů z
kunštátského náměstí dojedete navazujícími linkami 256 nebo 276.
K cestě z centra Brna potřebujete univerzální jízdenku koupenou např.
na železniční stanici, na které si označíte deváté prázdné pole (8 zón).
Majitelé předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101 potřebují jízdenku na 6
zón za 49 Kč.
Obvyklá otevírací doba
celoročně
Hledejte zastávku

Kunštát, Rudka, hotel

Letovice
Rudka

Boskovice

Blansko

Tišnov

Vyškov
Kyjov

Znojmo

https://www.rudka.cz

www

www.idsjmk.cz

Hodonín
Mikulov
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Tiskové chyby vyhrazeny

Brno
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