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Pracovníci Centrálního dispečinku IDS JMK (CED) a informační linky uveřejňují aktuální
provozní situaci na webu www.idsjmk.cz a také v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

Od pátku 18. února 2022 si můžete
zakoupit papírový model vlaku
MORAVIA za výhodnou cenu 49 Kč.
JEDNODUCHÉ VYSTŘIHOVÁNKY

Především během dopravních komplikací způsobených vyšší mocí (povětrnostní podmínky,
dopravní nehody, ... ) může dojít ke změně trasy nebo k odřeknutí autobusového nebo
vlakového spoje.
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TARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍ

Univerzální jízdenka základní - jízdenka pro každou cestu

Nejvýhodnější papírová jízdenka pro cestování
po Brně i v regionu

Příklady
pro cestování
s univerzální
jízdenkou

Univerzální jízdenka IDS JMK je výhodná především pro cestující, kteří:
cestují přes větší počet zón.
cestují nepravidelně přes různé počty zón (např. turisté podnikající výlety z místa svého bydliště).
cestují do zaměstnání pravidelně, ale méně často než každý den.
Proti jednorázovým jízdenkám přináší univerzální jízdenka zejména u cest přes větší počet
zón slevu na jízdném.
Základní univerzální jízdenka stojí 156 Kč. Skládá se z 24 polí.
Cestující zná počet zón, pro něž potřebuje jízdenku, podle tabulky na zadní straně jízdenky si
zjistí počet polí, které musí odpočítat od prvního nebo naposledy označeného pole na jízdence
ve směru shora dolů. Za posledním z těchto polí jízdenku ohne a označí toto pole v označovači.

1
2

Pokud počet polí na jízdence nepostačuje pro zamýšlenou jízdu, označí se na ní poslední
24. pole a na nové jízdence se odpočítá zbývající počet polí. Jízdenku lze kombinovat s
předplatními jízdenkami.

3

Univerzální základní jízdenka nahradí, 8 jízdenek dvouzónových, 6 jízdenek třízónových, 4
jízdenky pětizónové, 3 jízdenky sedmizónové a 2 jízdenky na libovolný počet zón.

4

Univerzální základní jízdenku lze použít např. i jako zpáteční jízdenku při cestách z Hodonína,
Strážnice, Veselí nad Moravou nebo Velké nad Veličkou do Brna. Na jednu univerzální jízdenku
mohou jet maximálně 2 cestující. Je potřeba jízdenku správně označit na dvou místech.

5
6

KDE JÍZDENKU KOUPÍTE
Univerzální jízdenku je možné zakoupit především v pokladnách železničních stanic ležících
v zaintegrovaných úsecích ČD, na předprodejních místech DPMB a také v prodejnách dalších
dopravců a u vybraných prodejců denního tisku.

PŘÍKLADY
Příklad 1: Cesta z Velké Bíteše do Šlapanic
Projedete celkem sedmi zónami. Podle tabulky na jízdence zjistíte, že musíte označit osmé
prázdné pole. Za tímto polem jízdenku ohněte a vsuňte do označovače k označení. Časová
platnost takto označené jízdenky je podle tabulky na zadní straně jízdenky 150 minut.
Co dělat když vám na jízdenkce zbývají volná pole? Jízdenku můžete navázat na další
jízdenku. Na staré jízdence označte vždy poslední 24. pole a na nové dopočítejte
počet polí a opět označte.
STARÁ JÍZDENKA

NOVÁ JÍZDENKA
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24
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Zde označte

www.idsjmk.cz

Zde označte

5 4317 4317

Použití více univerzálních
jízdenek současně
Chcete jet s univerzální jízdenkou
přes tři zóny. Podle tabulky
víte, že potřebujete označit
čtvrte volné pole. Na první
univerzální jízdence však zbývají
jen dvě volná pole. Označte na
ní poslední - 24. pole a zbývají
čtyři pole odpočítejte na druhé
jízdence a označte. Při kontrole
se prokažte oběma jízdenkami.

info@kordis-jmk.cz

Cesta 1: Cesta z Brna do
Tišnova - 5 zón / 6 polí
Projedete celkem pěti zónami.
Podle tabulky na jízdence
zjistíte, že musíte označit 6.
prázdné pole. Za tímto polem
jízdenku ohněte a vsuňte
do označovače k označení.
Časová platnost takto
označené jízdenky je podle
tabulky na zadní straně
jízdenky 120 minut.

www.fb.com/idsjmk.cz

1
2
3
4

Zde označte
Zde ohněte
Cesta 2: z Brna do Adamova
3 zóny / 4 pole
Projedete celkem třemi
zónami. Podle tabulky na
jízdence zjistíte, že musíte
označit 4. prázdné pole. Za
tímto polem jízdenku ohněte
a vsuňte do označovače k
označení. Časová platnost
takto označené jízdenky je
podle tabulky na zadní straně
jízdenky 90 minut.
Zde označte
Zde ohněte

Po vypotřebování první
strany pokračujte na
následující straně.

eshop.idsjmk.cz
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Aktuální změny

VÝLUKA LINCE XS2 - BRNO - ADAMOV
VÍKENDY 19. - 20. 2. + 26. - 27. 2. 2022

25. (OD 20:00 HODIN) - 28. 2. (DO 04:00 HODIN) 2022

S2

S2, XS2B, XS2K

Od 19. 2. nepřetržitě do 20. 2. 2022 do 23:59 hodin z důvodu
stavebních prací na železničních nadjezdech v silničním úseku
Adamov – Babice n.Svit. pojede linka xS2A v úseku Adamov Babice nad Svitavou po třech odlišných trasách podle výlukového
jízdního řádu. Zastávka v Babicích je přesunuta k parkovišti u
bývalé LDN.
Trasa 1 - linka xS2A „minibus“ Adamov, obchodní dům – Útěchov
Trasa 2 - linka xS2A Útěchov - Lesná, nádraží - Bílovice n.Sv., nám.
Trasa 3 - linka xS2A „minibus“ Bílovice n.Sv., nám. - Babice n.Sv.
(zastávka u bývalé LDN).
Stejná výluka proběhne také o následujícím víkendu 26. -27. 2.
Umístění zastávek náhradní dopravy - změna:
• Útěchov – zastávka IDS JMK Útěchov (ve smyčce bus, nástup pro oba
směry)
• Babice nad Svitavou - přesunuta od mostku přes řeku u příchodu k
žel. zastávce a penzionu k bývalému objektu LDN

VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - NOVOSEDLY
21. A 22. 2. 2022
S8
Ve dnech 21. a 22. 2. 2022 v době vždy od 8:50 do 14:35 hodin vlaky
linky S8 v úseku Břeclav – Novosedly budou nahrazeny autobusy
náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky
xS8. V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně
vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Zastávky náhradní dopravy:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec,
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov,
žel.st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ - u
nádražní budovy.

5 4317 4317

Od 25. 2. 2022 od 20:00 hodin nepřetržitě do 28. 2. 2022 do 4:00
hodin bude důvodu stavebních prací při budování podchodu
na trati Blansko - Rájec-Jestřebí linka NAD xS2B a linka xS2K
prodloužena až do Rájce-Jestřebí.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Blansko - odjezd z aut. st. Blansko, stanoviště 15, 16
- příjezd aut. st. Blansko, stanoviště č.14
• Blansko město - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Svitavská“
• Dolní Lhota - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Dolní Lhota“
• Rájec-Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Rájec-Jestřebí, žel. st.

VÝLUKA PROVAZNÍKOVA V BRNĚ

• Adamov III – zastávka IDS JMK Adamov III

www.idsjmk.cz

VLAKOVÁ VÝLUKA BLANSKO - RÁJEC-JESTŘEBÍ

info@kordis-jmk.cz

19. - 20. 2. 2022
25, 84, XS2A, N94
Z důvodu jeřábových prací bude od 23:00 v sobotu 19. února 2022
do 5:00 v neděli 20. února 2022 uzavřena ulice Provazníkova v
úseku mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.
Večerní spoje linek 25 a 84 pojedou v úseku Tomkovo náměstí –
Židenice, kasárna odklonem ulicemi Valchařskou a Karlovou. Zastávku
Tomkovo náměstí obslouží u tramvajového ostrůvku směr Obřany. Na
odklonové trase nebudou obsluhovat žádné zastávky.
Noční autobusová linka N94 pojede v úseku Tomkovo náměstí
– Maloměřický most obousměrným odklonem ulicí Valchařskou.
Vynechá tak zastávku Karlova. Zastávka Tomkovo náměstí ve
směru do Obřan bude přeložena k tramvajovému ostrůvku
směr Obřany. Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech
přeložena k zastávkám tramvají.
Autobusová linka xS2A (náhradní doprava za vlak) pojede v
úseku Tomkovo náměstí – Obřanská - u školy / Proškovo náměstí
obousměrným odklonem ulicí Valchařskou. Zastávka Tomkovo
náměstí ve směru do Adamova bude přeložena k tramvajovému
ostrůvku směr Obřany, ve směru do Brna zastaví autobusy na
zastávce Cacovická.

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - HRUŠOVANY N/J

VÝLUKA NA LINCE S91 - VESELÍ N/M - VRBOVCE

23., 24. A 25. 2. 2022

28. 2. 2022

S8

S91

Ve dnech 23., 24. a 25. 2. 2022 vždy od 7:55 do 14:10 hodin vlaky
v úseku Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou budou nahrazeny
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS8.
V úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky
bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec,
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad
Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA NA LINKÁCH R8 A R12
22. - 24. 2. 2022
R8, R12
Ve dnech 22. - 24. 2. 2022 vždy od 08:00 do 14:00 hodin bude
probíhat výluka na linkách R8 a R12.
Vlaky linky R8 budou v úseku (Kojetín) – Vyškov na Mor. – Brno hl.n.
– Brno-Kr.Pole nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí
jako linka xR8 dle výlukového jízdního řádu.

Od 28. 2. 2022 od 7:00 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS91.
Trasa A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem –
Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka
– Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Trasa B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem –
Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce je možno využít
autobusu linky xS91 trasa B do Veselí nad Moravou a přestoupit
na autobus linky xS91 trasa A nebo použít autobusy linky IDS
JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad
Veličkou. Přestup mezi NAD a autobusy linek 930 a 935 budou
probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (trasa A, B)
• Blatnice pod Svatým Antonínkem (trasa A, B):
směr Louka: v obci před křižovatkou silnic I/54 a I/71, naproti
restaurace Roháč
směr Veselí n.M.: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice pod
Sv. Antonínkem, křiž.“
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ (trasa B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní úřad“
(trasa A)
• Lipov: - na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, záv“ (trasa B)
- na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (trasa B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad
Veličkou“ (trasa A)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží
(trasa A)
• Vrbovce: u staniční budovy (trasa A)

Vlaky linky R12 budou v úseku Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí jako linka xR12 dle
výlukového jízdního řádu.
Změna zastávek:
Kojetín - před staniční budovou
Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS
JMK „Vyškov, žel. st.“)
Brno hl. n.
- před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 výstup na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“
(u OC Vaňkovka)
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

4

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

I N T E G R O VA N É N O V I N K Y

2022

Tiskové chyby vyhrazeny

ZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚ

07

Aktuální změny a Projekt CORCAP

VÝLUKA BRNO - SOKOLNICE-TELNICE
1. - 4. 3. 2022
S2
Ve dnech 1. - 4. 3. 2022 v době vždy od 8:30 do 13:35 hodin budou
vlaky linky S2/ 4016, 4018, 4020, 4022, 4024, 4017, 4019, 4021, 4023,
4025 budou v úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny
autobusy náhradní dopravy. V úseku Sokolnice-Telnice - Křenovice
hor.n. pojede vlak.
Autobusy pojedou po dvou odlišných trasách dle výlukového
jízdního řádu linky xS2:
Trasa A:
Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice (po D2 k Olympii, z Chrlic po ulici
Roviny do Sokolnic-Telnice). Z Brna hl.n. odjíždí o 11 minut dříve a
jede přes stanici Brno-Chrlice do Sokolnice-Telnice. V opačném směru
přijíždí do Brna později.
Trasa B:
Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice (přes Brněnské Ivanovice a Tuřany
mimo Chrlice). Z Brna hl.n. odjíždí o 7 minut dříve a jede k přípojným
autobusovým linkám ve stanici Sokolnice-Telnice. V opačném směru
přijíždí do Brna později.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
PROJEKTU CORCAP
V březnu končí evropský projekt CORCAP, který se
zabýval možností přesunu nákladní dopravy z kamionů
na železnici. KORDIS v rámci projektu provedl čtyři studie,
které mohou podpořit snížení zatížení silniční sítě v
kraji průjezdnou dopravou: Analýza železniční nákladní
dopravy, Vize budoucího vývoje nákladní dopravy v ČR
a Mapování intenzity nákladní dopravy na dálnicích a
vybraných silnicích v JMK (kvalitativní a kvantitativní
studie).
Závěrečná veřejná on-line konference (v angličtině)
proběhne 9. - 10. března 2022,. Přihlásit se můžete na
následujícím odkazu, kde je uveden i program konference
https://mitdenken.sachsen.de/1024949.

POZOR: Na autobusy náhradní dopravy ze směru SokolniceTelnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky ani autobusy.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl.n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová
Brno-Chrlice – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Chrlice, nádraží“
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů
IDS JMK „Sokolnice, žst.st.“

www.idsjmk.cz
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Elektrické jednotky Moravia pro Jihomoravský kraj
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JEDNODUCHÉ VYSTŘIHOVÁNKY

Výroba a distribuce:
Betexa, zásilková služba, s.r.o.
Dlouhá 219, Klepačov, 678 01 Blansko
Tel.: +420 549 216 356
E-mail: info@betexa.cz

betexa.cz
© BETEXA 2022
© Robert Navrátil
© Jaime Zabala

Jihomoravský kraj v roce 2020 u výrobce ŠKODA TRANSPORTATION a.s. objednal 37 elektrických
železničních jednotek. Ponesou název Moravia odkazující na lokomotivu Moravia, která 11.
listopadu 1838 přivezla do Brna úplně první vlak. Jednotky zajistí přibližně 45 % výkonů na vlacích
objednávaných Jihomoravským krajem.
Jihomoravský kraj se tak stal prvním krajem v ČR, který bude vlastnit svoje vlaky. S jejich provozem
se počítá zejména na páteřních linkách:
- S2 Křenovice – Sokolnice-Telnice – Brno – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice
- S3 Níhov – Tišnov – Brno – Židlochovice / – Vranovice – Šakvice – Hustopeče

Návod na stavbu modelu:

Elektrické jednotky Moravia pro Jihomoravský kraj

Stavba vlakové soupravy je rozdělena na dvě části, na oba jednotlivé vozy.
Díly jsou pak rozlišeny modrým a žlutým podbarvením čísel. Liší se však pouze
v dílech umístěných na střechách.
Nejprve podlepte části obou vozů 10, 17, 18, 21 kartónem. Potom pokračujte
základním dílem trupu 1, tenké okraje je zapotřebí přehnout a slepit na sebe.
Po vytvarování do zadní části vlepte díl 2.
Nyní doporučujeme sestavit podvozkové skupiny. Krabice 8 doplňte do
naznačeného otvoru kousky špejle tak, aby přečnívala cca 1 cm směrem nahoru.
Na oba boky 8 nalepte díly 9. Pro větší plastičnost můžete přidat pružiny 17.
Pokračujte dílem 3 podvozku, otvorem v něm prostrčte špejli podvozkové
sestavy a shora pojistěte podložkou 10. Potom díl 3 vlepte do zadní části trupu
tak, aby v dolní části navazoval na dolní část dílu 2. Zdola přidejte slepenou
krabici 4.
Dále sestavte dvě plastické výztuhy 5. Tu zadní můžete vlepit do trupu, aby se
opírala o díl 3. Úzké dolní okraje však nechte zatím rozevřené. V tuto chvíli se
rozmyslete, zda chcete použít díl 6, který kompletně uzavře dolní část podvozku,
aby do trupu zdola nebylo vidět. Bez tohoto dílu je ale manipulace s modelem
při další stavbě snazší. Jestliže ho použít chcete, nalepte jej teď, a to nad hranu
ohybu tenké dolní části. V každém případě následně použijte i druhou výztuhu
5. Nyní můžete nalepit na určené místo i oba tenké pásky trupu. Díl 7 s otvorem
pro podvozek nalepte dopředu trupu a použijte i druhou podvozkovou sestavu
s podložkou 10.
Následuje sestavení kabiny. Její dolní část 11 slepte jako uzavřenou krabičku.
Zadní nepotištěné strany, které dole přečnívají, zatřete tmavou šedou barvou.
Kabina z dílů 12, 13, 14 je poměrně složitě tvarovaná, postupujte pečlivě
a jen po kouscích. Využívejte přitom i kresleného návodu a barevných čísel na
chlopních. Po slepení všech rozparků nalepte kabinu na díl 11, sestavte výztuhu
15 a zalepte ji do otevřené části v kabině lokomotivy. Zdola připevněte radlici
16. Kabinu strojvedoucího pak můžete pomocí výztuhy 15 spojit s kabinou pro
cestující. Na boky nad kola pak nalepte blatníky 18. Příď osaďte díly 19, 20
a 21, záď pak dvěma kostičkami 22. Slepte dva trojúhelníky 23, 24 a upevněte
je na střechu mezi kabinu a trup. Teď už zbývá jen sestavit všechny krabičky
25 - 32.
Na úplný závěr zbývá propojit oba vozy pomocí spojky S. A potom zaretušovat
ohybové hrany příslušnou vodovou barvou.

Jihomoravský kraj v roce 2020 u výrobce ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
objednal 37 elektrických železničních jednotek. Ponesou název Moravia
odkazující na lokomotivu Moravia, která 11. listopadu 1838 přivezla do Brna
úplně první vlak. Jednotky zajistí přibližně 45 % výkonů na vlacích objednávaných
Jihomoravským krajem.
Jihomoravský kraj se tak stal prvním krajem v ČR, který bude vlastnit svoje
vlaky. S jejich provozem se počítá zejména na páteřních linkách:
- S2 Křenovice – Sokolnice-Telnice – Brno – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice
- S3 Níhov – Tišnov – Brno – Židlochovice / – Vranovice – Šakvice – Hustopeče
Moderní jednotky umožní přepravu většího počtu jízdních kol, kočárků i velkých
zavazadel. Jihomoravský kraj tak jde naproti trendu cykloturistiky na jižní Moravě.
S novými jednotkami se výrazně zvýší komfort cestování. Budou nízkopodlažní,
což ocení hůře pohyblivé osoby, cestující s kočárky i vozíčkáři.
Moravie nabídnou i další výhody – např. většina sedadel bude vybavena
zásuvkou USB a zásuvkou na 230 V. Ve voze bude bezplatná WiFi síť. Na WC
bude také přebalovací pult.
Jednotky budou vybaveny zcela novým informačním systémem, který zobrazí
nejen následující zastávky, ale navíc i navazující vlakové a autobusové spoje
a jejich aktuální odjezdy. Zobrazí také mimořádné situace v dopravě nebo
hlášení integrovaného záchranného systému.

www.idsjmk.cz

Moderní jednotky umožní přepravu většího počtu jízdních kol, kočárků i velkých zavazadel.
Jihomoravský kraj tak jde naproti trendu cykloturistiky na jižní Moravě.
S novými jednotkami se výrazně zvýší komfort cestování. Budou nízkopodlažní, což ocení hůře
pohyblivé osoby, cestující s kočárky i vozíčkáři.
Moravie nabídnou i další výhody – např. většina sedadel bude vybavena zásuvkou USB a zásuvkou
na 230 V. Ve voze bude bezplatná WiFi síť. Na WC
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NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

2022

Tiskové chyby vyhrazeny

KONTAKTNÍ CENTRA

07

Nabídka pracovní pozice
Koordinátor IDS JMK – společnost KORDIS JMK,
a.s. hledá pracovníka/pracovnici do pozice
Pracovník/Pracovnice
Kontaktního
centra
v Brně.

Vážení cestující,
můžete využívat služeb oficiálních kontaktních center IDS JMK. V těchto
centrech Vám rádi poskytneme informace tykající se elektronickch jízdenek
a cestování v rámci IDS JMK.
Otevírací doby kontaktních center IDS JMK
Brno - vlakové nádraží v podchodu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
Vyškov - autobusové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06:30 - 16:00
06:30 - 14:00
06:30 - 16:00
06:30 - 14:00
06:30 - 14:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
Znojmo - ZDS Psota
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
06:30 - 15:30
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
www.idsjmk.cz

5 4317 4317

Břeclav - vlakové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

07:45 - 17:15
07:45 - 15:15
07:45 - 17:15
07:45 - 15:15
07:45 - 15:15
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00
Boskovice - autobusové nádraží
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

08:30 - 15:00
10:30 - 17:00
08:00 - 17:30
10:30 - 17:00
10:30 - 17:00
zavřeno / closed
zavřeno / closed

Přestávka na oběd / lunch break
12:30 - 13:00

Otevírací doby jsou platné
v době vydání infomailu.

Náplň práce:
servis pro cestující v souvislosti s elektronickými
jízdními doklady
prodej jízdních dokladů
poskytování informací o IDS JMK
řešení dotazů a podnětů cestujících
občasné výpomoci v mimobrněnských
kontaktních centrech
Požadavky:
vzdělání vyučen nebo SŠ,
výborná znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní
přepravní podmínky, vedení linek, organizace
dopravy,
dobrá znalost práce na PC, velký podíl práce
bude souviset se zadáváním a zpracováním
elektronických jízdních dokladů,
schopnost vyřešit problém, komunikativnost,
bezkonfliktnost,
bez záznamu v trestím rejstříku.
Nabízíme:
zajímavá práce s lidmi
Kontakt:
info@kordis-jmk.cz
Termín pro přihlášení do výběrových řízení
(zaslání životopisů a motivačních dopisů) je
25. 2. 2022.
Těšíme se na Vás

Aktuální otevírací doby
na www.idsjmk.cz

Těšíme se na Vás
info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz
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2022

SLEVOVÝ PROGRAM

Tiskové chyby vyhrazeny

POZVÁNKY NA VÝSTAVY
Využijte horšího počasí a navštivte zajímavé výstavy ve Vyškově (Muzeum Vyškovska - https://www.
muzeum-vyskovska.cz), v Blansku (Muzeum Blanenska - https://www.muzeum-blanenska.cz) a v Brně
(Letohrádek Mitrovských - https://www.letohradekbrno.cz).

VÝSTAVA

19. 2. - 1. 5.
čt - ne
10 - 16 hod.

Letohrádek
Mitrovských
BRNO
www.idsjmk.cz
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