
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

...  informace o cestování v Jihomoravském kraji ...

02

3-4Změny a výluky v dopravě

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ
NOVINKYNOVINKY 2022

zdarma

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 1

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Noční doprava 2 Nabídka pracovní pozice
Pojďte řídit dopravu - dispečer/ka

5
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RYCHLÁ POMOC
V DOPRAVĚ

Pokud jste něco zapomněli ve spojích IDS 
JMK, volejte ihned na náš kontatní telefon 
5 4317 4317 . Operátorovi nahlaste linku 
a další potřebné informace. 
Naši pracovníci kontaktují řidiče a pokusí 
se zajistit navrácení zapomenuté věci.

Zapomněl jsem něco ve spojích 
IDS JMK

S PEJSKEM NA VÝLET
BEZPEČNĚ A OHLEDUPLNĚ

Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela 
uzavřené a dole nepropustné schránce. 

Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to za podmínky, že jsou po celou dobu pobytu 
ve vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným náhubkem a jsou drženi na krátké šňůře. Pes 
nesmí být přepravován na sedadle. Slepecký ani asistenční pes nemusí být náhubkem vybaven
Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze se souhlasem řidiče. 
Maximální počet psů přepravovaných v jednom vozidle není stanoven. 
Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat 
z přepravy a to zejména v případech, pokud je pes špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo 
nemocný, přenáší parazity nebo znečišťuje  vozidlo.
Cestující nesmí umístit psa v blízkosti dětského kočárku, vozíku pro invalidy nebo zavazadla.
Pes nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

Děkujeme, že přepravujete pejska dle pravidel

Děkujeme, že pejska 
přepravujete ve schráně 
s nepropustným dnem  
nebo s náhubkem
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Po Brně i do regionu nočními vlaky a autobusy
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Vlak/Train Směr/Direction Odjezd Trasa 

S2-XS2B/S21 Blansko/Boskovice 00:05 Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Boskovice

N94/XS2A Adamov 00:00 Brno - Brno-Obřanská - u školy (přestup) -  Bílovice nad Svitavou - Adamov 

S2 Křenovice 00:05 Brno - Chrlice - Sokolnice-Telnice - Křenovice

S3 Tišnov 00:05 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim - Tišnov

S3/S9 Břeclav/Hodonín 00:05 Brno - Hrušovany u Brna - Břeclav - Hodonín

S4 Rapotice 00:05 Brno - Střelice - Zastávka u Brna - Rapotice 

S4>S41 Ivančice 00:05 Brno - Střelice   (přestup na linku S41)  - Ivančice

S6 Nesovice 00:05 Brno - Slavkov u Brna - Nesovice

Další spojení Směr Odjezdy z Hlavního nádraží Trasa

N97/N99>201 Křtiny 00:00  00:10 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny

N89>302 Kuřim 02:00  02:30 Brno - Kníničky  Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim

N91 Kuřim 1:00, 3:00 Brno - Česká - Kuřim

N91>403 Ostopovice/Omice 00:00, 01:00, 03:00, 05:00 Brno - Ostopovice - Popůvky - Troubsko - Omice

405 Zastávka u Brna 02:00 Brno - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna

N96>501 Nebovidy 00:00  00:06, 02:00  02:06 Brno - Brno, Ořechovská  Moravany - Nebovidy

602/730 Vyškov 22:51 Brno - Holubice - Velešovice - Rousínov - Vyškov

702 Viničné Šumice 00:00 Brno - Pozořice - Viničné Šumice

Po městě Brně je v provozu 11 nočních autobusových linek s označením N89 - N99. Pravidelně se tyto linky 
sjíždějí na Hlavním nádraží, kde jsou zajištěny návaznosti mezi jednotlivými linkami. Spoje na sebe čekají.

Odjezdy od Hlavního nádraží v noci před pracovním dnem:
23:00  23:30  00:00  1:00  2:00  3:00  4:00  4:30  5:00 

Odjezdy od Hlavního nádraží v noci před nepracovním dnem:
23:00  23:30  00:00  1:00   2:00  3:00  4:00  4:30  5:00  5:20  5:40  6:00  6:30  7:00

Z Brna do regionu můžete využít několik vlakových a autobusových linek. Noční vlakové linky jedou v noci 
před nepracovním dnem. Vlaky odjíždějí od Hlavního nádraží v 00:05 hodin.
POZOR: Na lince S2 směr Blansko probíhá výluka. Z Brna do Blanska a dále do Boskovic nastupte to 
autobusu xS2B a Blansku přestupte na vlak S2/S21. Do Adamova a Bílovic se dostanete linkou N94 a na 
zastávce Brno-Obřanská - u školy přestupte na linku xS2A směr Adamov.
Pro ověření spojení využívejte vyhledávač na webu www.idsjmk.cz nebo mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
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VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
15. - 16. 1. 2022 (8:00-16:00)

S3
Ve dnech 15. a 16. 1. 2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle 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 jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ BRNO - KUŘIM (10:30-16:30)
15. - 16. 1. 2022

S3
Ve dnech 15. a 16. 1.2022 vždy od 10:30 do 16:30 hodin nepojedou 
následující vlaky linky S3 úseku Brno-Královo Pole – Kuřim:
4923, 4925, 4969, 4971, 4973, 4975
4918, 4920, 4922, 4926, 4928, 4972

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

VÝLUKA STRÁŽNICE  - VESELÍ NAD MORAVOU
19. - 20. 1. 2022 (8:00-14:05)

S91
Ve dnech 19. a 20. 1. 2022 v době vždy od 08:00 do 14:05 hodin 
budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu jako linka xS91.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce 
autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova „

• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

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

OMEZENÍ VE VELEŠOVICÍCH
15. 1. - 31. 5. 2022

602
Spoje 100 a 101 linky 602 jedou mezi zastávkami Holubice, kruh 
a Velešovice bez zastavení odklonem. Místo zastávky Velešovice 
obslouží zastávku Velešovice, obecní úřad. Ostatní spoje obsluhují 
všechny zastávky beze změny. Platí od 15. 1. do 31. 5. 2022.

Změna zastávek:
Velešovice - pro spoje 100 a 101 přesunuta do zastávky Velešovice, 
obecní úřad
Velešovice, u mostu (ve směru do/z Brna); Velešovice, za mlýnem; 
Kovalovice, Stará Pošta - bez obsluhy spoji 100 a 101

ZMĚNA ČASŮ ODJEZDŮ VYBRANÝCH VLAKŮ NA 
LINCE S2

15. - 16. 1. 2022

S2
Ve dnech 15. a 16. 1. 2022 vždy od 8:20 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.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINKÁCH S3 A R8
29. - 30. 1. 2022

S3, R8
Ve dnech 29. a 30. 1. 2022 vždy od 8:50 do 16:40 hodin budou z 
důvodu omezené kapacity trati odřeknuty následující vlaky:
V úseku Brno hl.n. – Kuřim nepojedou vlaky linky S3:
4970, 4920, 4926, 4972 / 4921, 4925, 4971, 4975
V úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8:
1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118
1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125
Ostatní vlaky S3 a R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

ZMĚNA ZASTÁVEK NA MENDLOVĚ NÁMĚSTÍ
16. 1. - 28. 2. 2022

25, 26, 27, 52, 84, N97, 405, 406
Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí bude od 
23:00 v neděli 16. ledna 2022 omezen provoz na Mendlově náměstí.
Linky 25, 26, 37, 52, 84, N97 a N98 ve směru do Pisárek budou 
obsluhovat přeloženou zastávku u vchodu do pivovarské 
restaurace.
Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup zastavovat 
na přeložené zastávce v ulici Veletržní. Regionální autobusové linky 
405 a 406 budou pro nástup zastavovat na přeložené zastávce v 
ulici Veletržní. Noční spoje linky 405 výchozí ze zastávky Hlavní 
nádraží zcela vynechají zastávku Mendlovo náměstí, náhradou 
obslouží zastávku Poříčí.
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IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

Předplatní 
elektronické 

jízdenky
kupujte z pohodlí 

domova na
oficiálním

eshopu
eshop.idsjmk.cz

VÝLUKA NA LINCE S41
1. - 4. 2. 2022

S41
Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravu (NAD), která bude organizována 
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.

1. a 3. 2. 2022 (vždy od 8:30 do 14:25)
Autobusy linky xS41 pojedou z/do Ivančic po dvou odlišných trasách:
trasa A – vede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov (mimo žel. 
stanici), Rakšice do Bohutic a zpět.
trasa B – vede ze stanice Ivančice do stanice Moravský Krumlov žel.
st. a zpět.
Přestup mezi autobusy NAD a autobusy linek 440, 441, 442, 443 a 445 
ve směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, 
u parku“.

2. a 4. 2. 2022 (vždy od 8:30 do 14:05):
Autobusy linky xS41 pojedou z/do Brna po dvou odlišných trasách:
trasa I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských 
Bránic a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice 
bude možný přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a 
autobusy trasy S do Střelic.
trasa S – je vedena z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky – 
Moravské Bránice a opačně.
V železniční stanici Moravské Bránice bude možný přestup na vlaky 
směr Moravský Krumlov a Bohutice a autobusy trasy I do Ivančic.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy naleznete na www.idsjmk.cz
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Koordinátor IDS JMK– společnost KORDIS JMK, a.s. hledá dispečera/
dispečerku IDS JMK pro hlavní pracovní poměr.

Náplň práce:
dispečerské řízení veřejné hromadné dopravy v IDS JMK, 
zadávání aktuálních dopravních informací pro cestující do SW 
dispečinku,
telefonická podpora elektronického odbavení a zodpovídání dotazů 
cestujících, 
telefonická podpora služebních čet a řidičů v novém odbavovacím 
systému.

Požadujeme:
vzdělání středoškolské,
znalost IDS JMK  (Tarif, SPP, vedení linek atd) výhodou,
schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
smysl pro plnění zadaných úkolů, odolnost vůči stresu,
bez záznamu v trestním rejstříku (nutno doložit při podpisu smlouvy),
základní znalost anglického či německého jazyka výhodou,
zájem o dlouhodobou spolupráci.

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

Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: 
info@kordis-jmk.cz do 20. ledna 2022.

Těšíme se na Vás!

Železniční dopravu zajišťují:

České dráhy, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Regiojet a.s.

Arriva vlaky, s.r.o.

ÖBB

Dopravu po Brně zajišťuje především:
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravu v regionu a dalších městech zajišťují:
ADOSA a.s.

ARRIVA MORAVA a.s.

DOPAZ s.r.o.

BDS-BUS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORS Břeclav a.s.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORS BUS s.r.o.

ČAD Blansko a.s.

ČSAD Brno holding, a.s.

ČSAD Hodonín a.s.

ČSAD Kyjov Bus a.s.

ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Dopravní podnik města Brna

FTL - First Transport Lines

ICOM transport a.s.

Tourbus, a.s.

TRADO-BUS, s.r.o.

VYDOS BUS a.s.

ZDAR, a.s.

Zlatovánek spol.s r.o.

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.

PŘEHLED DOPRAVCŮPŘEHLED DOPRAVCŮ
V IDS JMKV IDS JMK



Znojmo
Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Kyjov

Vyškov

Epidemie COVID-19 nám překazila tradiční rekonstrukci Bitvy Tří císařů u Slavkova. Nic není 
ztracené, vydejme se po stopách Napoleona tento víkend. 
Z Hlavního nádraží v Brně dojedeme do Šlapanic trolejbusem 31. Ve Šlapanicích můžete navštívit 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po prohlídce se vydejme po žluté značce směrem k vrchu Žuráň. 
Žuráň – napoleonovo velitelské stanoviště. Pomník obětem Napoleonských válek. Žulový pomník ve tvaru kvádru připomíná místo, odkud Napoleon 
Bonaparte řídil operace svých jednotek v průběhu bitvy u Slavkova. Pomník je doplněn bronzovou plastikou znázorňující reliéf tehdejšího bojiště.

Poté pokračujme k návrší Santon, který je turistickým magnetem.
Návrší Santon (296 m) - Kopci se původně říkalo Tvaroženský nebo také Padělek. Pojmenování Santon vzniklo v souvislosti s bitvou. Francouzským 
vojákům údajně připomínal kopec Santon, na který narazili při Napoleonově tažení do Egypta v roce 1798. Vrch je pokryt travnatými plochami s řadou 
chráněných druhů rostlin, k nimž patří například silně ohrožený pochybek prodloužený. Hojně zde roste kosatec nízký, pryskyřník ilyrský a divizna 
brunátná, nad nimiž poletuje otakárek ovocný. V travnatých porostech se skrývá kudlanka nábožná. Na skalkách se vyhřívá ještěrka obecná. 

Po prohlídce doporučujeme pokračovat podél potoka Roketnice do Jiříkovic stezka, kterou tvoří 
patnáct zastavení, byla otevřena 17. 11. 2014. Procházka po ní směřuje k zamyšlení, uvolnění a 
meditaci. Přes Jiříkovice pokračujme dále přes železniční trať k rybníku Grunty.
Grunty - nejlépe zarybněná nádrž v České republice! 7ha nádrž leží v malebném údolí mezi Jiříkovicemi a Ponětovicemi. Je obklopen keři a stromy, místy 
zarostlý rákosím. Břeh je upravený a dobře přístupný. Grunty se vyznačují velice čistou vodou, která v letních měsících nekvete. Hloubka vody se pohybuje 
od 3m v zadní části až po 7,5m u hráze.

Po žluté pokračujme dále až do obce Prace a dále na Pracký kopec. Odtud můžeme dojít až na 
vlak na zastávku Hostěrádky-Rešov. Celková délka trasy je přibližně 17 km. 
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
PO STOPÁCH NAPOPO STOPÁCH NAPOLEONALEONA
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Brno

Mikulov

Šlapanice

„ p o z n e j t e  m i n u l o s t ,  s o u č a s n o s t  a  b u d o u c n o s t “ 


