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ZMĚNA ODJEZDŮ
ZE ZVONAŘKY

Změny především na vlakových linkách

Od zítra 1. 7. 2021

Od 1. 7 .2021 dochází k obnově tramvajového spojení do Komárova a mění se celá řada
tras a jízdních řádů městských linek IDS JMK v Brně. Začíná další etapa výluky Starý
Lískovec. Začíná výluka na lince S91 - Hodonín - Veselí nad Moravou. Jízdní řády a plánky se
postupně aktualizují.
Od 2. 7. 2021 začíná výluka ve směru Náměšť nad Oslavou a Moravský Krumlov/
Hrušovany nad Jevišovkou. Začíná také výluka na lince S2 ve směru na Křenovice.

Od čtvrku 1. 7. 2021 se mění odjezdová
stanoviště na autobusovém nádraží v
Brně na Zvonařce. Více strana 8.
Více na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/621

Přehled delších vlakových výluk:
Linka

Termín

S2

02. 07. - 31. 08. 2021 Brno - Křenovice (- Vyškov)

Trasa

S4, S41, 02. 07. - 20.09. 2021
R11, R54 02. 07. - 20.09. 2021

Náhrada

Brno - Ivančice/Hrušovany n.J.
Brno - Náměšť n./O.

Přep. kol

BUS / VLAK omezeně
BUS
BUS

omezeně
omezeně

S52

07. 07. - 31. 07. 2021 Zaječí - Kobylí na Moravě

BUS

omezeně

S91

01. 07. - 30. 07. 2021 Hodonín - Veselí nad Moravou

BUS

omezeně
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DALŠÍ OBNOVENÍ DOPRAVY V OBLASTI POSTIŽENÉ TORNÁDEM

Tiskové chyby vyhrazeny

ZMĚNY V DOPRAVĚ
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Změny od 1. 7. 2021 (pravděpodobně do 6. 7. 2021)
Od 1. 7. 2021 dochází k postupné obnově spojení linkami IDS JMK do obcí
postižených tornádem následovně:
Linka 572 se obnovuje v celé trase Břeclav – Hodonín s následujícími
omezeními: V Mor. Nové Vsi bude obsluhovat jedinou zastávku Mor. Nová Ves,
křižovatka nacházející se v přesunuté poloze na ul. Školní u křiž. ul. Vítězství
a U Jordánky. Dále v Mikulčicích obslouží jedinou zastávku na ul. Moravské
u hřbitova (dočasná zastávka s názvem Mikulčice, u hřbitova). Ostatní zde
neuvedené zastávky v Mikulčicích a Mor. Nové Vsi jsou dočasně zcela bez
obsluhy. V ostatních obcích po trase obsluhuje běžné zastávky dle jř.
Linka 573 se obnovuje v celé trase Břeclav – Prušánky s tím, že v Mor. Nové Vsi
stejně jako linka 572 neobsluhuje zastávku u žel. stanice. Zastávka Mor. Nová
Ves, křiž. je pro linku 573 přesunuta na ul. Dolní. Ostatní zastávky v Mor. Nové
Vsi (Jednota a ZD) obsluhuje v původní poloze.
Linka xS9 (náhradní BUS doprava za vlaky linky S9) je vedena z Břeclavi přes
Hrušky (zastávka Hrušky pro linku 573) dále do Mor. Nové Vsi (přesunutá
zastávka Mor. Nová Ves, křiž. pro linku 572 na ul. Školní) a Lužice (zastávka
Lužice, žel. st.) do Hodonína a zpět.
Vlaky linky R13 jsou v úseku mezi Břeclaví a Hodonínem nahrazeny autobusy
náhradní dopravy, které trasu mezi Břeclaví a Hodonínem jedou bez zastavení
po silnici I/55.
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boty 3.
V provozu od so

července 2021

TURISTBUS

Vážení turisté,
již šestým rokem je od 3. července 2021 v provozu Turistbus, který
propojuje turistické a vinařské destinace Mikulovska a Poysdorfska.

LEDNICE

Linka je v provozu během víkendů a svátků. Na lince Turistbus platí
Tarif IDS JMK. I na rakouském území jsou ceny jízdenek stejné jako
na jižní Moravě.
Turistbus jede z Podivína, kde navazuje na rychlíky R13 od Brna. Dále
pokračuje do Lednice (zámek se zahradami) a Valtic (zámek a Národní
vinařské centrum). Poté pokračuje na zastávku Valtice, celnice (Muzeum
železné opony). Turistbus pokračuje po Rakousku přes Schrattenberg
(Stezka bosou nohou) - Herrnbaumgarten (NONSEUM - Muzeum
nesmyslů) - Poysdorf (Vino Versum a muzeum traktorů) - Poysbrunn
(pohádkové vesnice) - Falkenstein (zřícenina hradu, vinařská stezka
parkoviště a sklepní ulička). Poté se přes Drasenhofen vrací na české
území do Mikulova (historické město se zámkem). Turistbus jezdí
samozřejmě i v opačném směru.
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VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINKÁCH R11, R54, S4

02. 07. - 20. 9. 2021

BRNO - ZASTÁVKA U BRNA - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský
Krumlov. Linky S41, S4, R11, R54 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle
výlukového jízdního řádu. Od 17. 7. 2021 bude nový výlukový jř na lince xS4/S4.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).
Linka S4:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS4 po třech odlišných trasách:
• trasa A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna –
Vysoké Popovice – Rapotice - Kralice - nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou a zpět
• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní
zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
• trasa C (zastávkový spoj mimo Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční
zastávce – Tetčice – Rosice,Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
Linka R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle vjř linek xR11 a xR54:
• trasa R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou

Brno hl. n. – A B C R
na ulici Uhelná, parkoviště
u OD Tesco, u výjezdu na
ulici Úzká
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S4
• Kralice nad
Oslavou
(- na aut.zast.
„Kralice nad
Oslavou“, na
hlavní silnici)

• Rosice
- A - v obci, na autobusové
• Rosice
zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
- A, B, C –v
obci, na autobusové
zastávce IDS JMK
„Rosice)ú, Těstárny“

R

• Rapotice A - u
nádražní budovy na
zastávce autobusů
IDS JMK „Rapotice,
žel.st.“ a v obci na
zastávce autobusů
IDS JMK „Rapotice,
škola“

A
• Vysoké
Popovice (trasa
A - na zastávce
autobusů IDS
JMK „Vysoké
Popovice“

• Zastávka u
Brna A B C
– před staniční
budovou
(zastávka
autobusů IDS
JMK „Zastávka
u Brna, žel. st.“

C

C
Tetčice B C – před
staniční budovou
(zastávka autobusů IDS
JMK „Tetčice, žel. st.“)

xS41

Brno-Horní Heršpice
A B C - autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61)
„Ústřední hřbitov“
- A autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“

A

Omice C - v obci na ulici Brněnské na
zastávce IDS JMK „Omice, samoobsluha“

Omice C - v obci na rozcestí
ulic Tetčické a Nádražní u
odbočky k železniční zastávce

B
Střelice B - v obci,
na autobusové
zastávce IDS JMK
„Střelice, Vršovice“

C
B

Střelice B - v obci, na
zastávce autobusů IDS
JMK „Střelice, obecní
úřad“

Troubsko B C – v obci,
na autobusové zastávce
IDS JMK „Troubsko,
Nová“ (směr Střelice),
resp. na protějším
chodníku (směr Brno)

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS4 a xR11:

• Brno hl. n. – A B C R na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká
• Brno-Horní Heršpice
- A B C - autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
- A autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
• Troubsko B , C – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na protějším chodníku (směr Brno)
• Střelice
B - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“
B - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Omice C - v obci na ulici Brněnské na zastávce IDS JMK „Omice, samoobsluha“ a v obci na rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce
• Tetčice B C – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
• Rosice
- A B C – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice)ú, Těstárny“
- A - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (trasa A , B , C – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“
• Vysoké Popovice (trasa A - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice A - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel.st.“ a v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, škola“
• Kralice nad Oslavou A - na autobusové zastávce „Kralice nad Oslavou“, na hlavní silnici
• Náměšť nad Oslavou A R - před nádražní budovou
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VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S41
02. 07. - 20. 9. 2021

BRNO - MORAVSKÝ KRUMLOV/IVANČICE - HRUŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV
Brno hl. n. - I , K , S na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u
výjezdu na ulici Úzká.
Střelice - v obci, na ulici
Tetčická na zastávce
autobusů IDS JMK
„Střelice, Vršovice“

xS4B

S

Brno Horní Heršpice
S na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“
(zast.linky 40)
S na zastávce autobusů IDS JMK „Stará nemocnice“

Střelice dolní - v obci
na náměstí Svobody na
zastávce autobusů IDS
JMK „Střelice, ObÚ“

Radostice
S - v obci, na zastávce autobusů IDS
JMK „Radostice, Mlýnská silnice“

Brno Horní Heršpice
I , K - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);

K

I

Silůvky
S - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská
(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS
JMK „Silůvky“)
I - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů
nákladním automobilem (nakládku a vykládku
zavazadla si cestující zajišťuje sám).

S
K

Moravské Bránice - I S - v obci, na autobusové zastávce
IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru z Brna)
Moravské Bránice - I S - v obci, před st. budovou
(zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)

Ivančice I – před
staniční budovou,
zastávka autobusů IDS
JMK „Ivančice žel. st.“;

Ivančice letovisko I - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK
„Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město I - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)

I

Moravský Krumlov I
na zastávce autobusů IDS
JMK „Moravský Krumlov,
u parku“

Moravský Krumlov
I na zastávce
autobusů IDS
JMK „Moravský
Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov

Moravský Krumlov I
na zastávce autobusů IDS
JMK „Moravský Krumlov,
Kavalírka“ (jen směr do
Brna)

Moravský Krumlov

I

I

K na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“

K na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“

Moravský Krumlov K - na zastávce autobusů IDS JMK
„Mor. Krumlov, Rakšice, restaurace“
(jen pro výstup od M. Krumlova)
Rakšice K - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice K - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK
„Bohutice“

Miroslav K
- na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice K
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“

K

Břežany K
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice K
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“

Hrušovany n.J.-Šanov K
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“
Hrušovany n.J.-Šanov K
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

www.idsjmk.cz
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Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin
bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna směrem na
Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou.
Linky S41, S4, R11, R54 budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou, které bude organizována
podle výlukového jízdního řádu. Od 17. 7. bude
nový výlukový jř na lince xS4/S4.

Linka S41:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS41 po třech
odlišných trasách:
• trasa I (zastávkový spoj) – pojede po trase Brno
hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice, Moravský
Krumlov, u parku, kde je umožněn přestup na
linky IDS JMK, Moravský Krumlov, Václavská, do
Moravský Krumlov, žel.st. a zpět.
• trasa K (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n.,
Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov,
Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, Hrušovany
n.J.-Šanov a zpět.
• trasa S (doplňkový spoj) – pojede po trase Brno
hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice,
kde je umožněn přestup na trasu I, a zpět.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:

Brno hl. n. - I K S na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká.
Brno Horní Heršpice
- I K - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);
- S na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (zast.linky 40)
- S na zastávce autobusů IDS JMK „Stará nemocnice“
Střelice dolní S - v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice S - v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice S - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
Silůvky
- S - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zastávka NAD cca 80m od zast. bus. IDS JMK „Silůvky“)
- I - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“
Moravské Bránice - I S - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze
výstup ve směru z Brna) a před st. budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
Ivančice letovisko I - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
Ivančice město I - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
Ivančice I - před staniční budovou, zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“;
Moravský Krumlov I na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“
a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov I autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka (jen směr Brno)“
Moravský Krumlov I K na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“
a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov K - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“
(jen pro výstup od M. Krumlova)
Rakšice K - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice K - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav K - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice K - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany K - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice K - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov K - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ a u
nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

5

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

I N T E G R O VA N É N O V I N K Y

2021

Tiskové chyby vyhrazeny

ZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚ

25

Aktuální změny

BRNO: VÝLUKA TROLEJBUSŮ NA LINCE 31

BRNO: OHŇOSTROJE NA ŠPILBERKU

1. 7. - 30. 11. 2021

3. 7. 2021

31

MĚSTSKÉ LINKY

Z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci inženýrských sítí
bude od čtvrtka 1. července 2021 do ukončení prací pro veškerou
dopravu neprůjezdná ulice Tuřanka ve Slatině.
Provoz trolejbusové linky 31 zajistí autobusy, které pojedou v
úseku Hlavní nádraží – Vlárská po pravidelné trase, dále budou
pokračovat odklonem přes zastávky Vlárská (v ulici Vlárské) –
Hviezdoslavova – Langrova – Mikulčická – Kroměřížská – Slatina,
sídliště – Slatina, rozcestí (>) – Krejčího a dále po pravidelné trase
do Šlapanic.
Linka 31 vynechá zastávky Brněnky, Řípská, Křehlíkova a Přemyslovo
náměstí. Zastávka Krejčího ve směru do Šlapanic bude pro linky 31 a
N96 přeložena do ulice Krejčího za křižovatku s ulicí Dolní.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31, která pojede v
úseku Hlavní nádraží – Řípská po trase a zastávkách linky 31 a
dále odklonem do zastávky Slatina, nádraží.
Autobusová linka 78 pojede v úseku Slatina, rozcestí – Řípská
odklonem ulicemi Hviezdoslavovou a Řípskou.
Vynechá tak zastávky Slatina, rozcestí (směr Modřice, Olympia), Krejčího,
Přemyslovo náměstí a Křehlíkova a na odklonové trase obslouží zastávky
Slatina, sídliště, Vozovna Slatina, Vlárská (v ulici Řípské) a Brněnky.

POSÍLENÍ NA LINCE 932 - VINAŘSKÁ AKCE
3. 7. 2021
932
V sobotu 3. 7. 2021 bude posílena doprava na lince 932 na vinařskou akci.
Na lince 932 budou vypraveny posilové a speciální spoje takto:
09:19 - Veselí n. Mor. - Blatnice p. Sv. Ant., Vrbové (1 bus pojede až do Blatnice)
11:19 - Veselí n. Mor. - Blatnice p. Sv. Ant., Vrbové
20:40 - Blatnice p. Sv. Ant., Vrbové - Veselí n. Mor.

VÝLUKA NA LINCE 612

Z důvodu konání ohňostrojných představení dojde v sobotu 3.
července 2021 vždy ve večerních hodinách ke krátkodobému
omezení dopravy v ulici Pekařské. Po ukončení ohňostrojů pak
bude posílena doprava na vybraných linkách.
Během konání ohňostroje (plánovaný začátek ve 22:30) bude
krátkodobě uzavřena ulice Pekařská. Tramvaje na linkách 5 a 6
proto pojedou odklonem, případně vyčkají na obnovení provozu.
Podrobnosti budeme zveřejňovat dle aktuální situace v dopravě.
Po ukončení ohňostroje bude posílen provoz na vybraných
linkách z oblasti Mendlova náměstí a centra města.
Provoz na linkách 1, 4, 8, 9 a 12 bude prodloužen do 23:25 (poslední
odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží).
Provoz na linkách 5 a 6 bude podloužen cca do 23:00, vybrané
spoje na lince 5 budou prodlouženy do smyčky Ústřední hřbitov.
Provoz na linkách 25, 26, 37 a 84 bude prodloužen cca do 23:00
(linka 84 pouze v úseku Mendlovo náměstí – Stará osada).

VÝLUKA NA LINKÁCH 174 A 585 U MIKULOVA
7. - 8. 7. 2021
174, 585
Ve dnech 7. a 8. 2021 bude upraven provoz linek 174 a 585 v úseku
Mikulov - silnice II/414 na Březí u průmyslové zóny.
Linka 174 - ve směru do Mikulova pojedou veškeré spoje odklonem
po MK K Vápence, ul. 28. října, křižovatka silnic I/52 x II/414 x II/421 a
ul. Brněnská v Mikulově do zastávky Mikulov, Brněnská a dále po své
pravidelné trase. Ve směru Drnholec jedou veškeré spoje opravovaným
úsekem bez omezení.
Linka 585 - spoje 1, 3, 17, 33, 22, 24, 34 vynechají zcela zastávky „Mikulov,
průmyslová zóna točna“ a zastávku „Mikulov, BOSCH“.

VÝLUKA NA LINCE 261 - MALÉ HRADISKO - STÍNAVA

7. 7. - 30. 11. 2021

7. - 31. 7. 2021 VŽDY 7:15 - 15:00

612
Linka 612 jede mezi Sokolnicemi a Těšany obousměrně přes
Moutnice a Nesvačilku, přičemž tyto obce obsluhuje v opačném
pořadí. Zastávkové spoje s výjimkou školních obsluhují v Žatčanech
pouze zastávku Žatčany, u mlýna, která je přesunuta na místní
komunikaci u zemědělského družstva. Zrychlené spoje vynechávající
Žatčany a Moutnice zastavují mezi Sokolnicemi a Nesvačilkou pouze v
zastávce Moutnice, Rozařín.

261
Linka 261 pojede obousměrně v čase 7:15 až 15:00 (spoje vedené z/do
Prostějova) mezi zastávkami Malé Hradisko a Stínava dle výlukového
jízdního řádu po objízdné trase Malé Hradisko - Protivanov - Lipová Stínava.

Změna zastávek:
Žatčany, náves - bez obsluhy linkou 612
Žatčany, u mlýna - s výjimkou spojů obsluhujících zastávku Žatčany,
škola přesunuta na místní komunikaci k ZD
www.idsjmk.cz
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BRNO: Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa

BRNO: VÝLUKA DO STARÉHO LÍSKOVCE
1. 7. - 30. 11. 2021
6, 8, 61, 69, 401, 402, 403, 404
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové
tratě bude od čtvrtka 1. července 2021 zahájena druhá etapa výluky
tramvají do Starého Lískovce.
Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova
přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Ústřední hřbitov.
• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky
6 a 8.
Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah
přes zastávku Humenná do zastávky Ústřední hřbitov.
• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky
6 a 8.
• Noční spoje linky 403 jsou vedeny po své pravidelné trase na Osovou,
kde zůstal zachován přestup na linku N91.
Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Celní odklonem do smyčky
Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Krematorium – Starý Lískovec, smyčka.
• Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Ústřední
hřbitov.
Tramvajová linka 8 pojede v úseku Mifkova – Hlavní nádraží a dále
odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou do smyčky Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávku Nové sady obslouží na 1./2. koleji.
• Obsluhu zastávek Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská zajistí
kyvadlová linka 7.

Autobusová linka x8 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední
hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium
(<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná
– U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka –
Jemelkova – Skalní – Pražská – Bosonohy.
• V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje,
které jsou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obsluhují
zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.
• Linka x8 částečně nahrazuje linku 69, která je během výluky zcela
mimo provoz.
Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Úzká
– Ústřední hřbitov (změna trasy v souvislosti s obnovením provozu
tramvají do Komárova) a dále jede po trase a zastávkách Ústřední
hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<)
– Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní
kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů
– Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
• Zastávka Ústřední hřbitov je ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze
v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastavují autobusy v ulici
Vídeňské i v ulici Jihlavské.
• V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech
celodenně jede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje
ukončené u Ústředního hřbitova jedou od zastávky Bohunická přes
zastávku Heršpická.
Autobusová linka 69 je po dobu výluky zcela mimo provoz.
• Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.

• Přestup na náhradní autobusovou dopravu do Starého Lískovce bude
organizován v zastávce Ústřední hřbitov.
Náhradní doprava bude zajištěna tramvajovou linkou 7,
prodlouženými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou
linkou 61:
Tramvajová linka 7 pojede v trase Hlavní nádraží – Nové sady –
Soukenická – Křídlovická – Vojtova – Vsetínská.
• Provoz bude organizován kyvadlově po koleji pro směr z centra, ve
směru k hlavnímu nádraží tedy tramvaj pojede po levé koleji.
• Zastávka Hlavní nádraží bude pro linku 7 zřízena před budovou pošty.
Autobusová linka x6 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední
hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium
(<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod
nemocnicí – Vltavská – Labská.
• V úseku Osová – Vltavská již linka x6 pojede přes zastávku Pod nemocnicí.
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BRNO: etapa

BRNO: VÝLUKA SEMILASSO

BRNO: VÝLUKA STRÁNSKÁ SKÁLA

2. 7. - 6. 7.. 2021

3. - 7. 7. 2021

LINKY JEZDÍCÍ PŘES SEMILASSO

10

Z důvodu pokračující rekonstrukce bude od 19:00 v pátek 2. července
2021 do ukončení provozu denních linek v úterý 6. července 2021 (státní
svátek) zcela neprůjezdná křižovatka Palackého třídy a ulice Kosmovy.

Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici Bělohorské
nebude od ranního zahájení provozu v sobotu 3. července 2021 do 12:00
ve středu 7. července 2021 možná jízda tramvají na Stránskou skálu.

Tramvajová linka 1 pojede pouze v úseku Pisárky – Semilasso.
Neobslouží tak zastávky v úseku Tylova – Řečkovice. Zastávka Semilasso
bude obsluhována v Palackého třídě mezi křižovatkami s ulicemi
Kollárovou a Metodějovou.

Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky Novolíšeňská.
Vynechá tak zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka.

Náhradní dopravu do Řečkovic zajistí tramvajová linka x1 v trase
Semilasso – Řečkovice. Zastávka Semilasso bude obsluhována v
Palackého třídě mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy
Němcové.
Tramvajová linka 6 pojede v trase Ústřední hřbitov - smyčka – Česká
a dále odklonem přes Konečného náměstí do smyčky Červinkova.
Neobslouží tak zastávky v úseku Moravské náměstí – Královo Pole,
nádraží. Zastávka Česká ve směru k Ústřednímu hřbitovu bude
obsluhovat nástupiště 3 (zastávka linky 12 směr Hlavní nádraží).

Náhradní doprava pro obsluhu lokality bývalého Zetoru bude zajištěna
polookružní autobusovou linkou x10 po trase a zastávkách Novolíšeňská
(zastávka trolejbusů směr centrum) – Zetor - smyčka – ZKL (zřízena v ulici
Trnkově) – Slévárna Heunisch (zřízena u brány do areálu slévárny) – Zetor silnice – Novolíšeňská.
Změny zastávek:
Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka nebudou
obsluhovány. Náhradou je možné využít také zastávky Podstránská (na mostě,
obsluhována linkou 75) nebo Bělohorská (obsluhována linkami 8, 10, 55 a 75).

Provoz trolejbusových a autobusových linek se nemění, odklonové
trasy zůstávají v platnosti:
Trolejbusová linka 30 a autobusové linky 44, 53 a 84 jedou v úseku
Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi
Božetěchovou a Metodějovou. Zastávka Semilasso je v obou směrech
přeložena do ulice Božetěchovy. Ve směru k nádraží Královo Pole
obslouží linky 30, 53 a 84 navíc zastávku na Palackého třídě společně s
linkou 1 (před křižovatkou s ulicí Metodějovou).
Autobusové linky 41 a 71 jedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo
Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou,
Novoměststkou a Sportovní. V uvedeném směru tak vynechávají tak
zastávky Tylova a Semilasso. Na odklonové trase zastavují na zastávce
Žitná (v ulici Novoměstské). Ve směru do Lelekovic / Kuřimi jedou linky
41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.
Pro usnadnění přestupů je do trasy linky 43 v obou směrech zařazena
navíc zastávka Semilasso v ulici Božetěchově.
Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží jede v
úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou,
Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou. Vynechává tak zastávky
Tylova a Semilasso. Na odklonové trase obsluhuje zastávky linky 32
Srbská a Hutařova.
Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží jede v úseku
Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní,
Božetěchovou a Metodějovou. Vynechává tak zastávku Tylova. Na
odklonové trase obsluhuje zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo
Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici
Božetěchově.
.Zastávku Semilasso obsluhují v přeložené poloze na Palackého třídě
mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové.
www.idsjmk.cz
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Aktuální změny

PŘESUN ZASTÁVKY KYJOVICE VE SMĚRU
PROSIMĚŘICE

VÝLUKA VE SLAVKOVĚ - POKRAČOVÁNÍ
1. 7. - 31. 8. 2021

1. 7. - 30. 8. 2021

601, 620, 631, 632

731
Od 1. 7. je zastávka Kyjovice ve směru Prosiměřice.Přejděte si prosím
do dočasně přeložené zastávky Kyjovice, která je přeložena o cca 85 metrů
vpřed směrem na Prosiměřice před domy č.p. 22 a č.p. 23 v obci Kyjovice.

PŘESUN ZASTÁVKY BOŘETICE

Všechny spoje na linkách 601, 620 a 631 vynechávají zastávku
Slavkov u Brna, Poliklinika.
Špičkové spoje linky 630 jedou přes obchvat po I/50, další zajištěné
minibusem po objízdné trase po přilehlých ulicích. Vybrané spoje na
lince 630 neobsluhují zastávky Poliklinika, MEZ a Cutisin.
Linka 632 po dobu výluky neobsluhuje zastávky Poliklinika, MEZ a
Cutisin.

1. 7. - 20. 8. 2021

Věnujte prosím pozornost výlukovým jízdním řádům se
upravenými časy odjezdů. U linek 166, 650, 651, 750 a 751
v souvislosti s touto výlukou přetrvává změna v nasazení
bezbariérových vozidel.

551
Od 1. 7. do 20. 8. 2021 nebudou všechny spoje linky 551zajíždět
v Bořeticích do točny autobusů zastávky „Bořetice“, zastaví na
náhradní zastávce „Bořetice“ na silnici od Němčiček u pošty.
Změny zástávek: Zastávka „Bořetice“ bude přemístěna na silnici od
Němčiček a od železničního přejezdu k poště před křižovatku s hlavní silnicí.

SCHÉMA PŘESTUPNÍHO UZLU ZVONAŘKA
PLAN OF INTERCHANGE ZVONAŘKA
Odjezdová stanoviště / platforms

Schéma přestupního uzlu/ plan of interchange

Nástupiště
Platform

Linka
Line

26

109

Telnice - Těšany - Klobouky u Brna

27

109

Telnice - Těšany - Klobouky u Brna - Čejč - Mutěnice - Hodonín

28

107

Rousínov - Vyškov

29

106

Slavkov u Brna - Žarošice - Dražůvky - Kyjov

601

Holubice - Slavkov u Brna

30

602

Velešovice - Rousínov - Komořany - Dražovice - Letonice - Bučovice

31

108

Pohořelice - Branišovice - Lechovice - Znojmo

32

108/158

33

Směr zaintegrovaných linek IDS JMK
Direction of integrated regional bus line

108

34

ulice/street
Trnitá

Pohořelice - Branišovice - Miroslav (-Hostěradice)

Pohořelice - Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín - Laa an der Thaya (AUT)

105

Pohořelice - Pasohlávky - Dolní Dunajovice - Mikulov

48

44

Stará Osada - Štefánikova Čtvrť - Semilasso - ÚAN ZVONAŘKA

XX

X
XX

XX
XX

XX

K

JM
IDS

XX

XX

Předplatní jízdenky
IDS JMK kupujte
na eshop.idsjmk.cz
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ulice/street
Trnitá
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Odbavovací hala

ulice/street
Plotní

48

Platí od 1. 7. 2021, Tiskové chyby vyhrazeny
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ulice/street
Zvonařka

směr vlakové nádraží
direction train station

P

EXPRES Znojmo

104

nadc

hod

Galerie
Vaňkovka
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Letní vlakové výluky

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
7. 7. - 31. 7. 2021

VÝLUKA HODONÍN - VESELÍ NAD MORAVOU
1. - 30. 7. 2021

S52

S91

Od 7. 7. 2021 od 7:35 hodin nepřetržitě do 31. 7. 2021 do 14:00
hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě
nahrazeny autobusy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů zajištěna dodávkovým
automobilem nebo přívěsem pro přepravu kol.

Od 1. 7. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 30. 7. 2021 do 17:00
hodin budou vlaky linky S91 budou v úseku Veselí n.M. – Hodonín
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako
linka xS91.
Přeprava jízdních kol:

Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a linkou 551:
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce
Bořetice. Přestupy mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na
autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v omezeném
počtu nákladním automobilem nebo přívěsem u vybraných spojů
NAD dle výlukového jízdního řádu. V ostatních spojích NAD je
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, zastávka „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - v obci u křížení ulic Za Dvorem, Tovární a Nádražní
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

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
Vnorovy - v obci, na ulici Hlavní, na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí
nad Moravou, Zarazice, Crhounkova“
Veselí nad Moravou - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

www.idsjmk.cz
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Prázdninová výluká na lince S2 - Brno - Křenovice
Výluky od 6.
(-Vyškov)
4. 2021

VÝLUKA BRNO - KŘENOVICE (-VYŠKOV)
2. 7. - 8. 7. 2021

8. 7. - 31. 8. 2021

S2, R12
Od 2. 7. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 8. 7. 2021 do 15:30 hodin
bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi
(Vyškovem).
Vlaky linky S2 v úseku Brno-Chrlice - Křenovice horní nádr. budou
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle
výlukového jízdního řádu linky xS2.
V úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice jsou spoje NAD linky xS2 vedeny
souběžně s vlaky pro zachování návazností na autobusy linek 610,
611, 612. Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jedou autobusy náhradní
dopravy z/do Vyškova na Moravě.
Autobusy NAD budou jezdit dle výlukového jízdního linky xS2 po
třech odlišných trasách:
• trasa A (od vlaku a k vlaku) – Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice - Újezd,
Revoluční - Hostěrádky-Rešov - Zbýšov - Křenovice hor.n. a zpět
• trasa B (rychlý spoj mimo žel.st. Brno-Chrlice) Brno hl.n. – SokolniceTelnice a zpět
• trasa C (mimo Sokolnice- Telnice k vlaku) Křenovice hor.n. – BrnoChrlice
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (trasa B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce
autobusů IDS JMK „
• Brno-Chrlice (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů
IDS JMK „Chrlice, nádraží“
• Sokolnice-Telnice (trasa A, B) - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“
• Újezd u Brna (trasa A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS
JMK „Újezd, Revoluční“
• Hostěrádky-Rešov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK
„Hostěrádky-Rešov“
• Zbýšov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
• Rousínov (trasa A)
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov,
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy
• Luleč (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc.
k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce
autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

www.idsjmk.cz
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S2, R12
Od 8. 7.2021 od 15:30 hodin nepřetržitě do 31. 8. 2021 do 14:00
hodin bude mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. a
zpět náhradní vlaková souprava.
Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jede náhradní autobusová
doprava (NAD) z/do Vyškova na Mor. podle výlukového jízdního
řádu linek xS2 a xR12.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Chrlice, nádraží“
• Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Sokolnice, žel. st.“
• Újezd u Brna - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK
„Újezd, Revoluční“
• Hostěrádky-Rešov - na zastávce autobusů IDS JMK „HostěrádkyRešov“
• Zbýšov - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
• Rousínov
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov,
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy
• Luleč - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

Mapa aktuálního
provozu IDS JMK
https://mapa.idsjmk.cz
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
V BRNĚ OD 1. 7. 2021

Obnovení provozu do Komárova a změny na linkách městké dopravy

Od čtvrtka 1. července 2021 budou ukončena opatření v rámci výluky
Tramvaj Plotní a bude zahájen provoz tramvají na nové trati do Komárova.
Dojde proto k následujícím změnám na linkách:
Linka 9 pojede v trase Štefánikova čtvrť – Jugoslávská – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Geislerova – Juliánov.
• V souvislosti s uzavírkou v ulici Lesnické zůstává od zastávky Jugoslávská odkloněna do Štefánikovy čtvrti (předpoklad do září 2021).
Linka 12 pojede v trase Technologický park – Konečného náměstí – Česká – Šilingrovo náměstí – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Komárov.
Obnovuje se tedy provoz v úseku Hlavní nádraží – Komárov s tím, že tramvaje
pojedou po nové trati ulicí Plotní a obslouží v obou směrech zastávky Úzká, Autobusové nádraží, Železniční, Konopná a Komárov.
Linka 40 pojede v úseku Soukenická – Konopná nově ulicemi Úzká a Plotní.
• Nebude obsluhovat zastávku Hlavní nádraží.
• Obslouží v obou směrech zastávky Úzká (nástupiště 9 / nástupiště 6 v ulici Úzké),
Autobusové nádraží (společně s linkou 12) a Železniční (společně s linkou 12).
• Zastávka Komárov ve směru do centra ponese nově název Mariánské náměstí.
• Zastávka Soukenická ve směru do Tuřan bude obsluhována v ulici Úzké za křižovatkou s ulicí Nové sady.
• Konečná zastávka Univerzitní kampus - sever ponese nově název Studentská.
Výchozí a konečnou zastávkou linky 44 bude nově zastávka ÚAN
Zvonařka (stanoviště 48).
• Ruší se tedy ukončení v zastávce Mendlovo náměstí.
• Při jízdě od zastávky Křídlovická obslouží autobusy zastávku Opuštěná (dříve
Autobusové nádraží) a dále pojedou vpravo do areálu autobusového nádraží
ke stanovišti 48, kde ukončí jízdu.
• Začínající spoje budou opět odjíždět od stanoviště 48, následně obslouží zastávku Autobusové nádraží mezi křižovatkami s ulicemi Plotní a Dornych (dříve
Zvonařka) a dále budou pokračovat po své trase k zastávce Hladíkova.
Linka 47 zůstává vedena do zastávky Hlavní nádraží, v úseku Tržní – Masná
však pojede nově ulicemi Hladíkova a Masná.
• Obslouží tak v obou směrech zastávky Tržní (v ulici Hladíkově), Masná (společně s linkou 67), Vlhká a Hlavní nádraží (v areálu aut. nádraží, stanoviště 6).
Linka 48 bude opět ukončena v zastávce Úzká.
• Ve směru do centra pojede ulicemi Dornych, Zvonařka a Trnitá. Obslouží tak
zastávky Mariánské náměstí (dříve Komárov), Konopná, Autobusové nádraží
(mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 8).
• Ve směru do Prace pojede ulicí Plotní po trase shodné s linkou 40. Obslouží
tedy nově zastávky Úzká (nástupiště 9), Autobusové nádraží (společně s linkou
12) a Železniční (společně s linkou 12).
Linka 49 bude opět ukončena v zastávce Úzká.
• Ve směru na Úzkou pojede ulicemi Hladíkova, Zvonařka a Plotní a obslouží
zastávky Tržní (v ulici Hladíkově za křižovatkou), Hladíkova, Autobusové nádraží
(mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 4).
• Ve směru do Černovic pojede ulicemi Úzká, Uhelná, Opuštěná, Zvonařka, Hladíkova a dále po své trase ulicí Charbulovou. Obslouží tak zastávky Úzká (nástupiště 5), Opuštěná (dříve Autobusové nádraží), Autobusové nádraží (dříve
Zvonařka), Hladíkova a Tržní (v ulici Hladíkově před křižovatkou).
Linka 50 pojede po své původní trase Mariánské náměstí – Zoologická zahrada.
• Konečná zastávka Komárov (v ulici Svatopetrské) ponese nově název Mariánské náměstí.
Linka 60 nebude obnovena, obsluhu Bohunic bude zajišťovat linka 40.
Linka 61 bude nově ukončena v zastávce Úzká.
• Nebude tak již obsluhovat zastávku Hlavní nádraží.
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• Zastávka Soukenická ve směru na Úzkou bude obsluhována v ulici Hybešově
za křižovatkou s ulicí Nové sady.
• Zastávka Úzká bude obsluhována na nástupišti 8 pro výstup a na nástupišti 6
pro nástup (společně s linkou 40 směr Bohunice).
• V souvislosti s výlukou tramvají do Starého Lískovce zůstává linka 61 vedena
v upravené trase přes zastávky Gruzínská, Ukrajinská, Kamenice, Nemocnice
Bohunice, Osová a Čermákova do smyčky Kyjevská.
Linka 63 bude nově v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů a v úseku
Komárov – Úzká pojede v obou směrech po trase a zastávkách shodných s linkou 48.
• Základní obsluhu Holásek a Chrlic bude nově zajišťovat linka 64.
Linka 64 pojede v úseku Škrobárenská – Komárov obousměrně ulicemi Kalová, Dornych a Svatopetrská a dále bude prodloužena po trase linky 63 přes
Holásky do Chrlic.
• V obou směrech tak obslouží zastávku Konopná.
• Zastávka Komárov ve směru do Maloměřic ponese nově název Mariánské náměstí.
• Zastávky Černovické nábřeží a Černovická již nebudou linkou 64 obsluhovány.
Linka 67 zůstane v úseku Hlavní nádraží – Komárov vedena obousměrně ulicemi Křenová, Masná, Kalová, Dornych a Svatopetrská.
• Zastávka Komárov ve směru do Jundrova ponese nově název Mariánské náměstí.
• Vybrané spoje ukončené dle jízdního řádu v zastávce Mariánské náměstí pojedou od zastávky Škrobárenská přes zastávky Černovické nábřeží a Černovická.
Linka E76 pojede nově v úseku Hlavní nádraží – Černovičky ulicemi Dornych,
Zvonařka, Hladíkova, Olomoucká a Ostravská.
• Zastávka Hlavní nádraží bude nově obsluhována v prostoru autobusového nádraží na ulici Benešově (stanoviště 6).
• Ve směru na letiště obslouží dále zastávky Úzká (nástupiště 3 v ulici Dornych)
a Tržní (v ulici Olomoucké).
• Ve směru k hlavnímu nádraží obslouží zastávky Tržní (v ulici Hladíkově), Autobusové nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (společně
s linkou 12).
• Linka E76 tak již nebude obsluhovat zastávky Vlhká, Masná a Životského.
Linka 77 bude nově ukončena na zastávce Úzká společně s linkami 49 a 63.
• Ve směru na Úzkou pojede nově ulicí Plotní. Obslouží tak zastávky Autobusové
nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 4). Zastávku Zvonařka před křižovatkou s ulicí Dornych obsluhovat nebude.
• Ve směru do Slatiny pojede nově ulicemi Uhelná a Opuštěná. Obslouží tak zastávky Úzká (nástupiště 5), Opuštěná (dříve Autobusové nádraží) a Autobusové
nádraží (dříve Zvonařka).
Linka 82 ve směru na Českou bude nově obsluhovat zastávku Hlavní nádraží
v ulici Benešově.
Linka 84 pojede po své dosavadní trase, dojde však ke změně zastávek:
• Zastávka Zvonařka (před křižovatkou s ulicí Dornych) již nebude obsluhována.
• Mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní zastaví na nově zřízené zastávce
Autobusové nádraží.
• Původní zastávka Autobusové nádraží ponese nově název Opuštěná.
Linka N94 pojede i nadále po své trase ulicemi Zvonařka a Dornych.
• Zastávku Zvonařka bude nově obsluhovat pouze ve směru k hlavnímu nádraží, a to před křižovatkou s ulicí Dornych.
• Zastávku Úzká ve směru k hlavnímu nádraží bude obsluhovat na nástupišti 6,
ve směru do Černovic na nástupišti 3 (v ulici Dornych).
Linka N95 pojede v úseku Hlavní nádraží – Konopná přímo ulicí Plotní. Obslouží tak zastávky Úzká, Autobusové nádraží a Železniční společně s linkou 12.
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
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

Koordinátor IDS JMK– společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/
pracovnici podpory EOC a provozu IDS JMK pro hlavní pracovní poměr.
Náplň práce:
zadávání dopravních informací pro cestující do SW dispečinku,
telefonická podpora elektronického odbavení cestujícího,
telefonická podpora služebních čet a řidičů v novém odbavovacím systému,
práce ve směnném provozu,
další činnosti spojené s komunikací s cestujícími.
Požadavky:
vzdělání vyučení, SŠ nebo VŠ,
základní orientace v IT technologiích nebo odbavovacích zařízení,
znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek,
schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
smysl pro plnění zadaných úkolů, odolnost proti stresu,
bez záznamu v trestním rejstříku (nutno doložit při podpisu smlouvy).

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

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity,
práci, která má smysl…

zpracovává ekonomické podklady pro Jihomoravský kraj a další
objednatele

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz

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

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

Termín pro přihlášení do výběrových řízení (zaslání životopisů a
motivačních dopisů) je 16. 7. 2021.
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