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Integrované novInky

naBídka pracovních
pozic v dopravě
Máte rádi veřejnou dopravu? Láká vás dělat revizorku/revizora, 
tvořit jízdní řády nebo třeba informovat cestující? 
Neváhejte a přihlaste se do výběrových řízení na jednotlivé 
pozice.
Přehled volných míst naleznete v infomailu na straně 5 a 6 a na 
odkazu https://www.idsjmk.cz/zamestnani.aspx.

Těšíme se se vás!

Tiskové chyby vyhrazeny

pozvánky
strana 4

Nabídka 
pracovních 
pozic
strana 5 a 6

http://www.ndb.cz

komBinace jízdních dokladů
předplatní + jednorázová jízdenka = komBinace

neplaťte 2x za stejnou zónu

https://www.idsjmk.cz/kombinace.aspx                  

držitelé nepřenosných i přenosných předplatních jízdenek mohou využít výhodnou 
kombinaci jízdních dokladů:

při cestě jakoukoli linkou IDS JMK mimo zóny platnosti předplatní jízdenky si kupují 
jednorázovou jízdenku pouze pro zóny, v nichž jim jejich předplatní jízdenka neplatí.
jednorázovou jízdenku si u řidiče zakoupí nebo v označovači označí již při zahájení cesty. 
Není tedy nutné během jízdy vybíhat z vlaku nebo si jízdenku označovat během cesty 
v autobusu. Označením příslušné jednorázové jízdenky a jejím použitím společně 
s předplatní jízdenkou získává cestující tzv. kombinovanou jízdenku, která je přestupní a 
jejíž platnost se zjistí následovně:

a) zónová platnost: je dána součtem platnosti zón jízdenky předplatní (včetně zóny nástupní) 
a zónové platnosti jízdenky jednorázové. U předplatní jízdenky se počítají pouze zóny, kterými 
cestující projede po označení jednorázové jízdenky. 

b) Časová platnost: je 
stejná jako časová platnost 
jednorázové jízdenky 
vydané na stejný počet 
zón, jako má jízdenka 
kombinovaná.

slevový
program ids jmk

muzem 
města tišnova

Do Slevového programu IDS JMK je 
zapojeno muzeum města Tišnova, které 
poutavou cestou popisuje tradice a zvyky 
na Tišnovsku. 
Aktuální výstavou je sametová revolUce.  
Pozvánka na straně 4.
sleva na vstupné ve výši 25 % se poskytuje 
při předložení jízdenky ids jmk na pokladně.

Pro cestu do Tišnova využijte vlakové linky 
S3 nebo R9. Z obcí v okolí Tišnova další 
regionální autobusové linky.
Spojení do muzea vyhledejte na:
https://www.idsjmk.cz

předplatní 
jízdenka

jednorázová 
jízdenka
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jízdenka
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Tiskové chyby vyhrazeny

od 8. 11. od 7:25 hodin do 26. 11. 2019 do 23:59 hodin bude probíhat výluka na lince s3 mezi Brnem a 
vranovicemi. Část vlaků bude nahrazena autobusy.

vlaky linky s3 z Brna:
Většina vlaků jede v úseku Hrušovany u Brna – Vranovice – Šakvice o cca 3 min. dříve dle výlukového jízdního 
řádu.
V pracovní dny (X) jsou vlaky linky S3/4921, 4925, 4927, 4929, 4931, 4933, 4619, 4621, 4625, 4627, 4629, 4631 
nahrazeny autobusy, které jedou po třech linkách dle výlukového jízdního řádu.
Vlak S3/4921 je nahrazen 8. 11. autobusy již před začátkem výluky.

vlaky linky s3 do Brna:
Většina vlaků přijíždí do Brna dolního n. o cca 15 min. později a jízdu zde končí (vlaky směr Tišnov nečekají 
na příjezd zpožděných vlaků).
Z důvodu zpoždění jsou za tyto vlaky vedeny souběžné autobusové spoje v úseku Hrušovany u Brna – Brno.
Návaznost na autobusové linky 521 a 522 je zajištěna na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“.
V pracovní dny (X) jsou vlaky linky S3/4616, 4642, 4924, 4926, 4928, 4930, 4932, 4934, 4624, 4626, 4628 a 4644 
nahrazeny autobusy, které jedou po třech linkách dle výlukového jízdního řádu. 

autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po třech odlišných 
linkách:
linka a (zrychlená mimo Hrušovany u Brna): Brno dolní n. – Modřice – Vranovice.
linka B (zastávková): Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – Židlochovice – (Hrušovany u Brna) – 
Žabčice – Žabčice, u Mahovských (zastávka jen pro výstup) – Vranovice.
linka c (jen do/z Hrušovan u Brna): Brno dolní n. – Modřice – Rajhrad – Vojkovice – (Židlochovice) – Hrušovany 
u Brna.

doplňující informace:
Zastávku Popovice u Rajhradu autobusy náhradní dopravy neobsluhují.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.

stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno dolní nádraží - nástup na zastávce autobusů IDS JMK „Dolní nádraží“
- výstup na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty) na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
modřice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“
popovice u rajhradu - autobusy tuto zastávku neobsluhují (cestující mohou využít ostatních vlaků)
rajhrad - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
vojkovice nad svratkou - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
hrušovany u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“ a na 
zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
Žabčice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“ a na zastávce autobusů IDS JMK „ 
Žabčice, u Mahovských „ (jen výstup)
vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
Šakvice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel. st.“

výlUka na lince s3 
Brno - vranovice

8. - 26. 11. 2019
S3

od úterý 12. 11. do pátku 22. 11. 2019 linky 550, 570, 580, 585 pojedou ve směru milovice, klentnice, 
mikulov, Bezručova (dle standardního jízdního řádu přes zastávku „mikulov, pošta“) mezi zastávkami 
mikulov, u parku (resp. mikulov, valtická, resp. mikulov, Brněnská) a mikulov, Bezručova; resp. mikulov, 
kasárna; resp. mikulov, hliniště odklonem ulicemi 22. dubna – Brněnská – gagarinova – hliniště mimo 
zastávky „mikulov, u pošty“ a „mikulov, pavlovská“.
linka 585 – pouze spoje jedoucí přes zastávku „mikulov, pod kozím hrádkem“ - pojedou v úseku mikulov, 
dukelská – mikulov, 22. dubna / mikulov, Brněnská odklonem ulicemi hliniště - gagarinova. spoj 6 
pojede z náhradní zastávky „mikulov, hliniště“ zpět rovnou k zastávce „mikulov, 22. dubna“.
změna zastávek:
zastávky „Mikulov, poliklinika“ a „Mikulov, u pošty“ přesunuty na ulici 22. dubna,
zastávka „Mikulov, Pavlovská“ přesunuta na ulici Hliniště,
zastávka „Mikulov, Pod Kozím hrádkem“ neobsluhovaná.

změna tras linek 550, 
570, 580 a 585 
v mikUlově

12. - 22. 11. 2019
550, 570, 580, 585
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od 11. 11. 2019 od 8:00 hodin do 17. 11. 2019 18:00 hodin linka 822 nebude obsluhovat zastávky 
mackovice, Břežanská a Břežany, u statku.zastávky mackovice, 

BřeŽanská a BřeŽany, 
U statkU 

11. - 17. 11. 2019
822

od 6:00 hodin v sobotu 9. listopadu 2019 nepřetržitě do 16:30 hodin v neděli 10. listopadu 2019 bude 
omezen provoz dopravy v ulici křenové.
linka 8 bude rozdělena na dva úseky:
mifkova – masná a starý lískovec, smyčka – hlavní nádraží (přeložené zastávky) a odklon na 
malinovského náměstí. na hlavním nádraží obslouží 1. a 2. kolej.
linka 10 bude v provozu pouze v úseku stránská skála-smyčka – masná.
linka 12 bude v provozu pouze v úseku technologický park – hlavní nádraží (přeložená zastávka). na 
hlavním nádraží obslouží směr technologický park 7. kolej (v ústí ulice masarykovy).
náhradní doprava linka X mezi zastávkami hlavní nádraží – masná – juliánov po trase a zastávkách linky 
12. Zastávku Masná do centra obslouží v přeložené poloze na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion) 
a ve směru z centra na zastávce trolejbusu. Vynechá zastávku Vlhká do centra, náhradou obslouží 
zastávku Čechyňská (na Šujanově náměstí).
pro přestup mezi tramvajemi a autobusem náhradní dopravy využijte zastávky geislerova a hlavní 
nádraží.
linky 31, 33, 49, e76, n89, n96, n98 a n99
Zastávku Masná obslouží v jednotné poloze: do centra na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion), 
z centra na zastávce trolejbusu.Vynechají zastávku Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská (na 
Šujanově náměstí).
linka 67 do centra vynechá zastávky Masná a Vlhká, náhradou obslouží zastávku Čechyňská (na 
Šujanově náměstí).
zastávka masná bude pro autobusy a trolejbusy:
směr centrum sjednocena k zastávce na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion);
směr Tržní / Životského sjednocena na zastávku trolejbusu z centra;
bez obsluhy linkou 67 směr Jundrov.

zastávka vlhká do centra bude bez obsluhy! využijte zastávku Čechyňská.

Brno: výlUka v Ulici 
křenové

9. - 10. 11. 2019
8, 10, 12, ...

Živou husu přepravujte 
jen v uzavřené schráně
s nepropustným dnem.
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kontakt: 
výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj životopis a motivační dopis.
Ve druhém kole proběhne ústní představení uchazeče před komisí. 
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 10. 11. 2019.

Hledáme tě 
koordinátor ids jmk – společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka do pozice  
revizor / revizorka pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
provádění přepravní kontroly a kontroly plnění závazků dopravců vůči 

objednateli,
další činnosti spojené s komunikací s cestujícími a propagační činností.

požadavky:
vzdělání vyučen, SŠ nebo VŠ,
znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní podmínky, vedení linek,
bez záznamu v trestím rejstříku,
schopnost samostatného uvažování, komunikativnost, bezkonfliktnost,
komunikativnost, odolnost proti stresu,

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity.
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revizor

koordinátor ids jmk – společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka do pozice  
konstruktér / konstruktérka jízdních řádů pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
tvorba jízdních řádů autobusových linek v dané oblasti JMK,,
spolupráce s dopravci,
jednání s obcemi a dalšími objednateli dopravy,
zapracování jízdního řádu do SW CHAPS,.

požadavky:
nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
znalost programů MS Excel, MS Word,
bez záznamu v trestím rejstříku,
řidičský průkaz sk. B výhodou.

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost autobusové dopravy v Jihomoravském kraji
firemní benefity.

106
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Hledáme tě 
koordinátor ids jmk- společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka/pracovnici podpory 
eoc a provozu ids jmk pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
zadávání dopravních informací pro cestující do SW dispečinku,
telefonická podpora zaváděného elektronického odbavení 
cestujícího,
podpora služebních čet a řidičů,
práce v sále dispečinku ve směnném provozu ranní/odpolední 
pouze pracovní dny,
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).

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity,
práci, která má smysl…
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kontakt: 
termín pro přihlášení do výběrového řízení na tuto pozici (zaslání životopisů a motivačních dopisů) 
je 25. 11. 2019. vaše přihlášky posílejte co nejdříve - uchazeče si budeme zvát i před skončením 
termínu pro posílání životopisů a motivačních dopisů. 
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 25. 11. 2019.
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