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Partnerem slevového programu IDS JMK 
je společnost dds toUr, která cestujícím 
s jízdenkou IDS JMK poskytuje slevu na 
pronájmy chat a chalup:

Společnost poskytuje při předložení platné 
předplatní jízdenky. 
poskytovaná sleva:
05 % - sleva s měsíční jízdenkou.
10 % - sleva s čtvrtletní jízdenkou.
15 % - sleva s roční jízdenkou.

Více o společnosti na odkazu:
https://www.chaty-chalupy-dds.cz.

dds toUr
pronájmy chat a chalup

pravidla pro cestování vlakem v jmk
kUpUjte si jízdenkU dopředU

www.idsjmk.cz       

přes mobilní aplikaci ids jmk poseidon  
Nyní nově i možnost platby za jízdenku bankovní kartou!
na pokladnách nádraží, v Brně v jízdenkových automatech Papírovou jízdenku před 
nástupem do vlaku označte v označovači, aby začala platit. Kupte si jízdenky do zásoby.

u řidičů autobusů - prodají vám jízdenku na celou cestu

přes eshop Českých drah nebo aplikaci Můj vlak.  
Tyto jízdenky platí výhradně ve vlacích ČD, neplatí v autobusech, městských dopravách a 
u jiných dopravců.

S platnou jízdenkou můžete nastoupit kamkoli do vlaku, doporučujeme přednostně využívat 
místa mimo zeleně označený vůz.

Využít můžete také mobilní aplikaci IDS JMK - POSEIDON.

Mobilní APP ids jmk poseidon je oficiální aplikací společnosti 
KORDIS JMK, a.s. (koordinátora Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje – IDS JMK), která je určena pro poskytování 
informací a pro prodej kompletního sortimentu jednorázových a 
jednodenních jízdenek IDS JMK platných ve všech prostředcích 
veřejné dopravy zahrnutých do IDS JMK.

                 App store
availaBle on the

google 
android                  

načtĚte a
stahujte
zdarma

rezervujte
si termín 
21.3.2020

první jarní 
výšlap kČt
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změny v dopravě
regionální a Brněnské výlUky ids jmk
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Tiskové chyby vyhrazeny

ve dnech 7. a 8. 3. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin budou v úseku Brno-královo pole – kuřim odřeknuty bez 
náhrady vlaky linky s3:
s3/ 4962, 4964, 4966, 4970, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928
s3/ 4965, 4917, 4919, 4921, 4923, 4925, 4967, 4969, 4971
ostatní vlaky s3 pojedou dle současného jízdního řádu.

odřeknUtí vlaků na 
lince s3 - Brno-kUřim

7.-8.3.2020
S3

od 9.3.2020 nepřetržitě do 31.8.2020 hodin budou vlaky linky s51 v úseku Šakvice – hustopeče u Brna 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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.

dloUhodoBá vlaková 
výlUka Šakvice - 
hUstopeČe

9.3.-31.8.2020
S51

v sobotu 7. března 2020 od 9:10 do ukončení prací (předpoklad 13:00) možná jízda trolejbusů do Šlapanic.  
Trolejbusová linka 31 bude ukončena v zastávce Černovičky.  Náhradní dopravu v úseku Černovičky – 
Šlapanice, Kalvodova zajistí autobusová linka x31. 

Přestup mezi linkami 31 a x31 bude zajištěn ve směru do Šlapanic v běžné zastávce Černovičky, ve směru na 
Hlavní nádraží u vjezdu do vozovny trolejbusů.

výlUka na lince 31 
do Šlapanic

7.3.2020
31

Od 9. 3. 2020 do 30. 4. 2020 spoje linky 820, které pravidelně obsluhují zastávku Strachotice, ObÚ pojedou po 
obousměrné objízdné trase po silnicích III/3978 a III/39710 a dále už pojedou po své trase po silnici III/39710 
do místní části obce Strachotice Micmanice. Budou tak zcela vynechávat zastávku Strachotice, ObÚ na 
silnici III/40842, místo ní jako náhradou budou obsluhovat zastávku Strachotice, křiž. Na silnici III/3978.

neobsluhovaná zastávka: obě zastávky strachotice, obÚ dočasně bez obsluhy, jako náhrada obsluhování 

zastávka strachotice, 
oBÚ doČasně Bez 
oBslUhy

9.3.-30.4.2020
820

ve dnech 16. a 17.3.2020 vždy od 6:40 do 13:20 hodin budou vlaky na lince s31 v úseku nedvědice - Bystřice 
nad pernštejnem nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
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.)

výlUka v ÚsekU 
nedvědice - Bystřice 
nad pernŠtejnem

16. a 17.3.2020
S31

od 16.3.2020 od 8:00 hodin nepřetržitě do 19.3. 2020 do 13:40 hodin budou vlaky na lince s41 v úseku v 
úseku rakšice – miroslav - hrušovany n.jev.-Šanov nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
▪ Bohutice - v obci na křižovatce u restaurace „U Cóla“.
▪ Miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí“
▪ Dolenice - na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
▪ Břežany - na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, pošta“
▪ Pravice - na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
▪ Hrušovany nad Jevišovkou - u nádražní budovy na zastávce aut. IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.

výlUka na lince s41
16. až 19.3.2020
S41

ve dnech 16.a17.3.2020 vždy od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky s91 v úseku strážnice – hodonín 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
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

výlUka v ÚsekU 
hodonín - strážnice

16. a 17.3.2020
S91
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Hledáme tě 
koordinátor ids jmk – společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka/pracovnici do 
pozice do oblasti marketingu, propagace, tarifu a it pro dlouhodobý pracovní poměr.

kordis jmk, a.s. - koordinátor integrovaného dopravního systému jihomoravského 
kraje hledá pracovníka do dlouhodobého pracovního poměru pro oblasti 
propagace, marketingu, komunikace, správy webu, drobnější grafické práce a 
asistence při dalších projektech. 

měli byste mít aspoň základy práce s grafickými programy, znalost sociálních sítí, velmi dobře znát 
český jazyk, velmi dobře umět pracovat s programy ms office a chápat, jak funguje v počítačích 
sW, mít znalosti angličtiny na takové úrovni, abyste se dokázali domluvit, a současně být schopní 
dodržovat dohodnutá pravidla.

Není podmínkou, abyste perfektně zvládali všechny uvedené dovednosti, ale spíš měli chuť pracovat 
v oblasti veřejné dopravy, rozuměli jí, a především byli ochotní se učit novým věcem a neupadnout 
do rutiny. Požadujeme, abyste neměli záznam v trestním rejstříku.

Uvítáme i absolventy. Je možné se dohodnout na začátku na kratším pracovním úvazku. Výhodou 
naší společnosti je flexibilní pracovní doba, snažíme se vyhovět časovým potřebám zaměstnanců, 
nabízíme standardní zaměstnanecké benefity. Na výši mzdy se dohodneme na osobním jednání. 

Práce v naší firmě není nikdy nudná. Dostanete se do kontaktu s mnoha oblastmi provozu veřejné 
dopravy, podíváte se do různých míst Jihomoravského kraje, budete se podílet na budoucnosti 
veřejné dopravy u nás. 

další informace a kontakt: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole pošlete svůj životopis a 
motivační dopis. Ve druhém kole s vybranými uchazeči proběhne ústní představení uchazeče před 
komisí.

Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 15. 3. 2020.
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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.

další informace a kontakt: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole pošlete svůj životopis a 
motivační dopis. Ve druhém kole s vybranými uchazeči proběhne ústní představení uchazeče před 
komisí.

Svůj životopis a motivační dopis posílejte na email info@kordis-jmk.cz nejpozději do 15. 3. 2020.

koordinátor integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje – 
společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka/pracovnici do železničního 
oddělení pro dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v SW FBS,
spolupráce se železničním dopravcem (dopravci) při přípravě Návrhu jízdního 

řádu;
zapracování jízdního řádu do SW CHAPS; 
uplatnění zájmů Jihomoravského kraje při přípravě plánů výluk, spolupráce s příslušnými složkami SŽ 

s.o. a dopravce (dopravců), tvorba výlukových jízdních řádů v SW CHAPS,
zpracování koncepce náhradní dopravy, sledování dopravních výkonů při výlukách;
spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení na železničního dopravce, ev. na 

pořízení nových železničních vozidel; 
Nabízíme:

zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost železnice vJihomoravském kraji, firemní benefity, pružnou pracovní dobu, 

práci, která má smysl;

požadujeme:
- VŠ nebo SŠ dopravního směru
- praxe v oboru výhodou

kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 15. dubna 2020.

další informace a kontakt: Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole pošlete svůj životopis a motivační 

www www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 6

revizor

www www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 4

r19



integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 5

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje


