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... informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ...

Nabídka volných
pracovních pozic

centrální dispečink

Koordinátor IDS JMK – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá nové
pracovníky na dlouhodobý pracovní poměr do našich řad.
Přihlaste se výběrových řízení na jednotlivé pozice.
Životopisy a motivační dopisy posílejte na email info@kordis-jmk.cz.

železniční oddělení

Do emailu prosím uveďte název pozice, o kterou máte zájem.
Kompletní přehled nabízených pozic naleznete dále v infomailu.
Těšíme se na Vás
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KORDIS JMK, a.s.

Jednodenní jízdenky
IDS JMK

KJŘ 2019
druhý díl
Vystřihněte kupón z 1. dílu
a obdržíte druhý díl

Vážení cestující,

Druhý díl KJŘ 2019 s

pro Vaše cestování po Jihomoravském kraji můžete využívat
výhodné jednodenní jízdenky IDS JMK.

jízdními řády linek 1

Jízdenky jednodenní základní platí v sobotu + neděli + ve státní
svátky pro maximálně pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.
Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od zakoupení u řidiče nebo
označení v označovači jízdenek.

24 H

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2004 - 2019

JÍZDNÍ ŘÁD
CELOSÍŤOVÝ

až 99 je již k dostání
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1. DÍL

na předprodejních
místech v celém

VLAKOVÉ LINKY A
AUTOBUSOVÉ LINKY 100 A VÝŠE

2019

Jihomoravském kraji.

PLATÍ K 9. PROSINCI 2018
ČSAD BRNO
HOLDING, A.S.
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Jednodenní jízdenky koupíte:

5.12.2018 21:17:40

Hlasujte v aNketě

na železničních stanicích,
u řidičů v regionálních autobusech,
na předprodejích DPMB,
u ostatních autobusových dopravců v JMK,
v oficiální mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Při prodeji informujte prodávajícího, že požadujete jízdenku IDS JMK.

www.idsjmk.cz
www

www.idsjmk.cz
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info@kordis-jmk.cz

ZÁDVORSKÁ
LEPA
Hlasujte pro český národní
strom v anketě Evropský
strom roku 2019
Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská

www.fb.com/idsjmk.cz
lepa“ byla vysazena při založení Československa

v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.

strana 5
foto: Marek Olbrzymek

Tiskové chyby vyhrazeny

Jednodenní jízdenky zlevněné platí vždy pouze pro 1 cestujícího.
Nelze je použít pro 5 osob.
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ekonom v dopravě
Náplň práce:
ekonomické činnosti organizátora
ekonomické analýzy a rozbory
technická podpora ekonomické činnosti (software)
Požadavky:
vzdělání SŠ nebo VŠ ekonomického nebo technického směru
zájem o oblast veřejné dopravy
znalost programů MS Excel, MS Word případně MS Powerpoint
spolehlivost, pečlivost a logické myšlení

t

ožnos
Poslední m
e
přihlásit s

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
firemní benefity
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…

Jak se přihlásit?
Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj životopis a motivační dopis. Ve druhém kole se vybraní zájemci dostaví
k ústnímu pohovoru s výběrovou komisí.
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email info@kordis-jmk.cz. Termín pro zaslání životopisů a motivačních dopisů je 31. ledna 2019.

Pracovník železničního oddělení

R19

Náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v SW FBS
spolupráce se železničním dopravcem (dopravci) při přípravě Návrhu jízdního řádu a výsledného jízdního řádu
jednání s obcemi a dalšími objednateli dopravy
zapracování jízdního řádu do SW CHAPS
uplatnění zájmů JMK při přípravě plánů výluk, spolupráce s příslušnými složkami SŽDC a dopravců, ev. i komunikace s ÚPDI; tvorba
výlukových jízdních řádů, zpracování koncepce náhradní dopravy, sledování dopravních výkonů při výlukách
sledování dopravních výkonů, zpracování přepravních průzkumů a tvorba jednodušších programů;
spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dopravce, ev. na pořízení nových vozidel
agenda železničních vozidel v majetku Jihomoravského kraje
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
možnost ovlivnit budoucnost železnice v Jihomoravském kraji
firemní benefity
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…
Požadujeme:
VŠ, dopravní obor + 3 roky praxe v železniční dopravě
SŠ, dopravní obor + 10 let praxe v železniční dopravě
Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 15. února 2019. Nástup možný od 1. dubna 2019.

Tiskové chyby vyhrazeny

Sledujte web www.idsjmk.cz

www

www.idsjmk.cz
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www.fb.com/idsjmk.cz
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Dispečer
Náplň práce:
Řízení provozu IDS JMK,
komunikace s cestujícími,
operativní řešení problémů v dopravě.
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
firemní benefity
pružnou pracovní dobu a práci, která má smysl…
Požadujeme:
zájem o oblast veřejné dopravy,
znalost programů MS Excel, MS Word, bez záznamu v trestím rejstříku.
Nezbytná je schopnost rychlého a správného rozhodování, komunikativnost, odolnost proti stresu.
Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole uchazeč pošle svůj životopis a motivační dopis. Ve druhém kole se vybraní zájemci podrobí
psychotestům a následně proběhne ústní představení uchazeče před komisí.
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 15. 2. 2019.

nová
mapa
IDS JMK

Mapa zobrazuje:
aktuání polohu vozidel
výluky a omezení
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Tiskové chyby vyhrazeny

Mapu naleznete na
odkazu
mapa.idsjmk.cz.
www.fb.com/idsjmk.cz
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změny v dopravě
Regionální a brněnské výluky IDS JMK

Ve dnech 4., 5. a 6. 2. 2019 vždy od 8:05 do 14:25 hodin všechny vlaky linky S41budou po dobu výluky
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Výluka na lince S41

Autobusy ve směru Moravské Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných linkách:

4. - 6. 2. 2019

Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice přímo do železniční stanice Moravský Krumlov a dále pokračuje
autobus přes Rakšice do Bohutic.

S41

Linka B – pojede ze železniční stanice Ivančice do Moravského Krumlova na zastávku IDS JMK Mor. Krumlov,
náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky
slouží pouze pro výstup).
Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Moravské Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka K – pojede přímo ze železniční stanice Moravský Krumlov přes autobusovou zastávku IDS JMK Brno,
Heršpická k žel. stanici Brno hl.n..
Linka A – slouží hlavně pro rozvoz cestujících ze železniční stanice Moravský Krumlov do zastávek a stanic
ležících na trati mezi Mor. Krumlovem a Střelicemi (všechny zastávky na této trase jsou pouze pro výstup).
* V případě, že má vlak výchozí zastávku Bohutice, jede autobus z Bohutic přes Rakšice do žel. stanice Moravský
Krumlov, kde je zajištěn přestup na linku K.
Vlaky ve směru Ivančice – Brno a opačně jedou po dobu výluky jako přímé. Vlaky v úseku Moravské Bránice –
Ivančice jsou po dobu výluky o 2 minuty uspíšeny.
Přestup mezi autobusy NAD (linkou B) a autobusy linek 440, 441, 442 a 443 ve směru z Brna je zajištěn na
zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Moravský Krumlov (linky A a K) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK Mor. Krumlov, žel. st.);
▪ Brno Horní Heršpice (linka K pouze pro výstup) - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“;
▪ Brno hlavní nádraží (linka K pouze pro výstup) – na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6, na zastávce autobusů
IDS JMK „Hlavní nádraží“.
▪ Ivančice (linky A a B) - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel.st.“)
▪ Moravské Bránice (linka A pouze pro výstup) - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravské Bránice, u hřbitova“
▪ Silůvky (linka A pouze pro výstup) - v obci, na ulici Anenská u křižovatky silnice k nádraží;
▪ Radostice (linka A pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“;
▪ Střelice (linka A pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK „Střelice, Vršovice“;
▪ Střelice dolní (linka A pouze pro výstup) – autobusová zastávka IDS JMK „Střelice,ObÚ“;
▪ Rakšice (linka A) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“
▪ Bohutice (linka A) – v obci na křižovatce u místní restaurace „U Cóla“
▪ Moravský Krumlov (linka B pouze pro výstup) – v obci:
– na autobusové zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, Náměstí“;
– na autobusové zastávce IDS JMK „Kavalírka“;
– na autobusové zastávce IDS JMK „Václavská“;
– na autobusové zastávce IDS JMK „stezka“;

V pátek 1. února 2019 budou regionální linky IDS JMK (vlaky a autobusy) jezdit podle prázdninových jízdních
řádů. Sledujte poznámky a inverzní značky v jízdních řádech nebo využijte vyhledávač spojení.

Pololetní prázdniny

Městská doprava v Brně bude jezdit podle jízdních řádů platných pro běžné pracovní dny. V provozu nebudou
školní autobusové linky Š85 až Š88.

1. 2. 2019

Od pondělí 11. 2. do pátku 15. 2. 2019 budou v Jihomoravském kraji jarní prázdniny.

jarní prázdniny

S ohledem na nižší poptávku po přepravě vlakové, autobusové a městské linky IDS JMK pojedou podle
prázdninových jízdních řádů. V Brně nebudou v provozu také školní autobusové linky š85-š88.

11. - 15. 2. 2019

Věnujte prosím zvýšenou pozornost jízdním řádům a využívejte vyhledávač spojení.
Děkujeme za pochopení.
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Bohumila Šimka.

Bohumila Šimka.
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