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... aktuální informace z veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji a městě Brně ...

2018

SŤAŇ SE
ČLENEM
NAŠEHO
TEAMU

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje –
společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka na pozici distribuce dopravních
informací pro dlouhodobý pracovní poměr.

Náplň práce:
Tvorba a distribuce dopravních dat do informačních systémů pro cestující,
sledování dopravního provozu, komunikace se zaměstnanci dopravců pro
připravované elektronické odbavení cestujícího, zpracování statistik.
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu, ﬁremní beneﬁty, směnný provoz PO-PÁ
ranní a odpolední část.
Požadujeme:
- min. SŠ technického , dopravního či ekonomického směru, praxe v dopravě vítána,
- schopnost rychle se rozhodnout a dobré komunikační schopnosti.
Nástup možný během května 2018.
Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email:
info@kordis-jmk.cz do 20. dubna 2018.

PLÁNOVANÉ SLEVY PRO
KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2018
STUDENTY A SENIORY
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JÍZDENKU
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autobusové)
Děkujeme Vám,
dopravě získat slevu ve výši 75%
ze
že základního
dodržujete jízdného.
přísný zákaz kouření.

Jednorázové papírové jízdenky zakoupené
v předprodeji na předprodejních místech nebo
v jízdenkových automatech je nutné označit:

Společnost REKOLA v rámci Slevového
programu IDS JMK poskytne osobám, které se
prokáží platnou předplatní jízdenkou IDS JMK,
slevu 17 % na jednorázové půjčení kola, na
měsíční nebo roční předplatné v Brně.

!
Protože v současné době není známo přesné
znění předpisu, nemůžeme sdělit podrobnosti
o cenách a pravidlech, která budou nastavena
v IDS JMK.
Až bude Cenový výměr vyhlášen, bude
připravena a zastupitelstvy projednána úprava
Tarifu IDS JMK a následně občané informováni.

Vlak - jízdenku si označte na nástupišti - do
vlaku je nutné nastoupit již s označenou
jízdenkou! (jízdenku vkládejte k pravé straně
označovače)
Městská doprava v Brně - ihned po nástupu
do tramvaje, autobusu nebo trolejbusu!
V regionálním autobusu - jízdenku si označte
při nástupu prvními dveřmi u řidiče.

Sleva se nevztahuje na mimořádné a
krátkodobé akce společnosti Rekola.
Více o Slevovém programu IDS JMK na
stránkách www.idsjmk.cz/slevy.

Jízdenku si po označení prosím zkontrolujte.

Slevy začnou platit nejdříve 10. 6. 2018.
Aktuální informace budeme uveřejňovat na
webu www.idsjmk.cz.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

Od pondělí 9. 4. 2018 do pondělí 30. 4. 2018 bude další etapou pokračovat výluka ve Vyškově v ulici
Purkyňova.
Linky 107, 621 a 631 pojedou dle výlukového JŘ ve směru z Vyškova do Rousínova odklonem po
Vyškově ulicemi Svatopluka Čecha – II. odboje – 9. května – Dědická – Na Hraničkách – Purkyňova a
dále přes Drnovice – Luleč – Nemojany – Tučapy. Na odklonové trase obslouží zastávku Vyškov, žel.
st. a Vyškov, nemocnice. Ve směru z Rousínova do Vyškova jedou všechny spoje po silnici II/430 přes
úseky řízené SSZ přes zastávky Vyškov, Drnovská Bioveta - Vyškov Nouzka - Vyškov, Garáže ČSAD (mimo
Vyškov, nemocnice). Mezi zastávkami Vyškov, Garáže ČSAD a Vyškov, aut. nádr. pojedou odklonem
ulicemi Brněnská – Nádražní – Svatopluka Čecha bez zastavení.
Linky 157, 167 a 730 pojedou dle výlukového JŘ mezi zastávkami Vyškov, nemocnice a Vyškov, aut.
nádr. obousměrně odklonem ulicemi Na Hraničkách – Dědická – 9. května– II. odboje – Svatopluka
Čecha bez zastavení.

VYŠKOV - PURKYŇOVA
OD 9. 4. 2018

LINKY VE VYŠKOVĚ

Linka 751 pojede dle výlukového JŘ, ve směru do Vyškova jede ve Vyškově odklonem ulicemi Brněnská
– Nádražní – Svatopluka Čecha bez zastavení, vynechá zastávku nemocnice a náhradou obslouží
zastávku Nouzka. Speciálně ranní spoje 6, 62, 64, 192 jedou mezi zastávkami Rostěnice-Zvonovice,
Rostěnice a Luleč, rozc. závlekem přes zastávku Luleč, ObÚ. Zastávka Luleč, ObÚ bude obsloužena
ve směru do Vyškova. Z Vyškova pojede mezi zastávkami Vyškov, aut. nádr a Vyškov, nemocnice
odklonem ulicemi Svatopluka Čecha – II. odboje – 9. května – Dědická – Na Hraničkách.
Linka 742 pojede z aut. nádraží zpět na ul. Sv. Čecha – ul. Nádražní – II/430 ul. Brněnská a dále dle trasy.
POZOR: Během výluky dochází k přesunu garantovaných návazností na linkách 107 a 631 směr
Rousínov z autobusového nádraží k železniční stanici.
Změna zastávek: Vyškov, žel. st. ve směru z Vyškova obsluhována navíc linkami 107 a 631.

VÍKENDOVÁ VÝLUKA BRNO TIŠNOV - NÍHOV - (KŘIŽANOV)

Od 7. 4. 2018 nepřetržitě do 8. 4. 2018 do 24:00 hodin proběhne výluka vlaků mezi Brnem a
Křižanovem. Změny se týkají vlakových linek S3, R9 a autobusové linky 350. Pro ověření spojení
využijte vyhledávač spojení nebo výlukové jízdní řády uvedené níže.

7. - 8. 4. 2018

Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Tišnov – Řikonín nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

S3, R9, 350

Vlaky linky S3 jsou nahrazeny v úseku Křižanov – Tišnov náhradními autobusy, které zajíždí až do
stanice Brno hl. n. a opačně.
Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno – Křižanov. Tyto spoje neobsluhují stanice Tišnov a BrnoKrálovo Pole. Cestující z/do těchto stanic mohou využít spojů nahrazujících osobní vlaky. Pro využití
tarifu IDS JMK pro vlaky kategorie R projíždí náhradní autobusová doprava v úseku Tišnov - Brno
tarifními zónami 330, 320, 310, 101+100.
Regionální autobusová linka 350 je vedena dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na náhradní
autobusy za vlak linky xS3, a to ve směru do Řikonína o 5 minut dříve a ve směru z Řikonína o 5 minut
později oproti standardnímu stavu.

DLOUHODOBÁ VÝLUKA BRNO TIŠNOV (- ŽĎÁR NAD SÁZ.)

Od pondělí 9. 4. 2018 nepřetržitě do 31. 10. 2018 bude probíhat výluka na trati Brno - Tišnov Žďár nad Sázavou, která ovlivní provoz vlakových linek R9 a S3. Mění se také jízdní řád linky 163.
V jízdních řádech linek 71, 310, 312, 333, 335, 336, 350 se mění pouze přípojové řádky-návaznosti.

9. 4. - 31. 10. 2018

Vlaky linky S3 jedou v úseku Žďár nad Sázavou – Níhov - Tišnov v odlišné časové poloze oproti
pravidelnému jízdnímu řádu. Ve většině případů jedou tyto vlaky o 4 min. dříve.

S3, R9, 163

Vlaky S3/4903,4913,4605 jedou v pracovní dny ze Žďáru nad Sázavou později oproti pravidelnému
jízdnímu řádu a svoji jízdu končí v Tišnově, odkud je nutné pokračovat následujícím vlakem.
Vlaky linky R9 jedou v úseku Brno – Křižanov dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu (vybrané
vlaky jedou v dřívější časové poloze v úseku Brno – Žďár nad Sázavou) dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky do Brna jedou v úseku Tišnov – Brno o cca 5 až 15 min. opožděny.
Linka 163 je vedena dle výlukového jízdního řádu v odlišných časových polohách v návaznosti na vlaky
linky S3 v Níhově.

VÝLUKA NA LINCE S31
NEDVĚDICE - BYSTŘICE NAD
PERNŠTEJNEM.
9. 4. - 26. 4. 2018

S31
WWW

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.)
Tiskové chyby vyhrazeny

www.idsjmk.cz
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Vlaky na lince S31 budou mezi Nedvědicí a Bystřicí nad Pernštejnem nahrazeny autobusy náhradní
dopravy od 9. 4. 2018 od 7:10 hodin nepřetržitě do 26.4.2018 do 12:50 hodin.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

Z důvodu opravy tramvajové trati bude ranních výjezdů v sobotu 7. dubna 2018 nepřetržitě ukončení
provozu v neděli 8. dubna 2018 vyloučena tramvajová doprava do Bystrce.

VÍKENDOVÁ VÝLUKA
TRAMVAJÍ DO BYSTRCE

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Vozovna Komín. Vynechá všechny zastávky v úseku
Svratecká – Ečerova.
V sobotu 7. dubna 2018 i v neděli 8. dubna 2018 bude v provozu podle jízdních řádů pro SOBOTY,
podvečerní zkrácení intervalů v neděli 8. dubna 2018 bude zajištěno provozem linky P1 v prodloužené
trase Pisárky / Lipová – Tylova – Vozovna Medlánky (souběžně probíhající veletrh).

7. - 8. 4. 2018

1, 3

Linka 3 bude v provozu pouze v úseku Stará osada – Vozovna Komín. Vynechá všechny zastávky v
úseku Svratecká – Rakovecká a zastávku Komín, smyčka. výchozí zastávka Vozovna Komín směr Stará
osada bude zastávka, běžně používaná pro směr jízdy do Bystrce!
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x1.
Linka x1 pojede po trase a zastávkách Vozovna Komín – Svratecká – Branka – Podlesí – Kamenolom –
Zoologická zahrada – Přístaviště – Rakovecká – Kubíčkova – Ondrouškova – Ečerova. Autobus obslouží
zastávky náhradní dopravy za tramvaj. V zastávce Vozovna Komín bude nástup zajištěn na zastávce
náhradní dopravy směr Bystrc v ulici Kníničské, výstup na mostě u vozovny.
POZOR:
Zastávky tramvaje Svratecká, Branka, Podlesí, Kamenolom, Zoologická zahrada, Přístaviště,
Rakovecká, Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova budou po dobu výluky zcela bez obsluhy! Autobus
linky x1 obslouží zastávky náhradní dopravy na přilehlé komunikaci. Zastávka Komín, smyčka bude
po dobu výluky bez obsluhy.
Z důvodu rekonstrukcí bude od 23:00 hod. v neděli 8. dubna 2018 do ukončení prací (předpoklad
cca 18 měsíců) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Chodské.

VÝLUKA V ULICI CHODSKÉ
V BRNĚ

Linka 32 provoz bude zajištěn parciálními trolejbusy, popř. autobusy mezi zastávkami Botanická a
Hutařova pojede obousměrným odklonem. Vynechá zastávky Šelepova, Charvatská a Slovanské
náměstí. Na odklonové trase obslouží zastávky Šumavská (směr Česká zastávka autobusu, směr Srbská
zastávka tramvaje), Kartouzská (zastávka tramvaje), Jungmannova (zastávka tramvaje) a Husitská
(zastávka tramvaje).

OD 8. 4. 2018

32, 67, 68

Linka 67 pojede mezi zastávkami Skácelova – Štefánikova pojede obousměrným odklonem.
Vynechá zastávky Charvatská a Slovanské náměstí a na odklonové trase obslouží zastávky Tererova
a Dobrovského. Zastávku Skácelova ve směru do centra obslouží na zastávce noční linky N93 v ulici
Purkyňově.
Linka 68 ve směru na Náměstí Míru / Myslivnu pojede od zastávky Šumavská odklonem. Vynechá
zastávku Šelepova. Zastávku Klusáčkova obslouží v přeložené poloze v ulici Šumavské (u křižovatky
s ulicí Kounicova).
V uzavřeném úseku bez možnosti obsluhy linkami zůstanou zastávky Charvatská (náhradou možno
využít zastávky Dobrovského nebo Jungmannova) a Šelepova (náhradou možno využít zastávky
Šumavská nebo Klusáčkova). Z důvodu souběžně probíhající výluky na Slovanském náměstí bude
zastávka Slovanské náměstí bez obsluhy linkami 32 a 67.

VÝLUKA SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ
V BRNĚ
OD 8. 4. 2018

30, 32, 44, 53 A 67

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí bude dlouhodobě (po dobu cca 18 měsíců) vyloučen provoz
v části Slovanského náměstí a veškerá doprava bude vedena vždy po jedné polovině náměstí.
V první části rekonstrukce od 23:00 hod. v neděli 8. dubna 2018 do ukončení prací (předpoklad cca
9 měsíců) bude veškerá doprava vedena po polovině náměstí přilehlé k ulici Charvatské a dojde k
přeložení zastávky Slovanské náměstí.
Linky 30, 44, 53 při jízdě směr Skácelova obslouží zastávku Slovanské náměstí v přeložené poloze o
200 metrů vpřed (v ulici Skácelově).
Linky 32, 67 pojedou z důvodu výluky v ulici Chodské odklonem mimo Slovanské náměstí, podrobný
popis naleznete v informaci k výluce v ulici Chodské.
Zastávka Slovanské náměstí (na Slovanském náměstí, směr Skácelova) bude po celou dobu výluky
přeložena o 200 metrů vpřed (do ulice Skácelovy).
Zastávka Slovanské náměstí (v ulici Charvatské) bude po dobu výluky bez obsluhy!
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJÍMAVOSTI A TIPY NA VÝLETY
VELETRHY TECHAGRO, SILVA
REGINA a BIOMASA
8. 4. - 12. 4. 2018

V souvislosti s konáním souboru veletržních akcí TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2018 bude
ve dnech 8. až 12. dubna 2018 posílena doprava k výstavišti.
Pro dopravu k areálu lze využít pravidelných linek 1, 25, 26, 37, 44, 52 a 84. Navíc budou v provozu
mimořádné tramvajové linky P1 (všechny dny) a P2 (jen v pracovní dny).
Linka P1 bude provozu po celou dobu konání veletrhu (každý den cca od 8:00 hod. do 19:00 hod.) a
po trase a zastávkách (Malinovského náměstí –) Hlavní nádraží (1. a 2. kolej) – Hybešova – Václavská –
Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup – Výstaviště - vstup G2 – Lipová – Pisárky (pouze výstup).
V neděli 8. dubna 2018 bude linka v odpoledních hodinách z Hlavního nádraží prodloužena po trase
linky 1 na Tylovu a dále do Vozovny Medlánky (zajistí podvečerní zkrácení intervalu na lince 1).

P1, P2, 2, ...

Linka P2 bude v provozu pouze v pracovní dny (cca od 8:30 hod. do 13:30 hod. a pojede v trase Stará
osada – po trase a zastávkách linky 2 – Hlavní nádraží (1. a 2. kolej) – Hybešova – Václavská – Mendlovo
náměstí – Výstaviště - hlavní vstup – Výstaviště - vstup G2 – Lipová – Pisárky (pouze výstup). Linka P2
nahrazuje spoje linky 2, které běžně končí v zastávce Ústřední hřbitov-smyčka (v době provozu linky P2
bude tato zastávka obsluhována pouze linkou 5). Spoje linky 2 do Modřic ovlivněny nejsou.
Nástupní zastávkou linek P1 a P2 ve směru do centra bude zastávka Lipová.
Upozorňujeme návštěvníky, že doprava linkách MHD není bezplatná a vstupenky na veletrh neplatí
jako jízdenky pro veřejnou dopravu!

CYKLOBUSY
IDS JMK
OD 14. DUBNA 2018
S PŘÁTELI IDS JMK NA VÝLET
Z ČERTORAJE ZA MRŠTÍKEM - 14. DUBNA 2018
Vážení turisté,
přátelé IDS JMK pořádají další výlet.
Sraz: 14. 4. 2018 8:45 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti
u úschovních skříněk
Odjezd: 14. 4. 2018 9:06, vlak S2
Jízdné pro zóny (cesta tam): 100+101+525+537+610
Jízdné pro zóny (cesta zpět): 100+101+510+525+535+537
Návrat na místě srazu v 18:49 (příjezd linkou S3)
Navštívený objekt: Křížová cesta U Svaté, Památník Bratislavsko-brněnské
operace, smírčí kříž U Josífka, památník Viléma Mrštíka
Délka pěší chůze: 10,1 km
Sjízdnost pro kočárky: sjízdné, většina cest po lesních cestách
Přístupnost pro pejsky: kromě areálu Křížové cesty U Svaté volný přístup
Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.
Více o akci a rezervace jsou dostupné na webu https://vylety.idsjmk.eu.



WWW

www.idsjmk.cz



5 4317 4317



Tiskové chyby vyhrazeny
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