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POZVÁNKA NA VELETRHY GO A
REGIONTOUR DO BRNA
Vážení cestující,
na brněnském výstavišti se konají
cestovního ruchu GO a REGIONTOUR.

tradiční

veletrhy

Navštivte nás na stánku v pavilonu P, kde Vám poskytneme
informace o novinkách z veřejné dopravy pro rok 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu

PŘEPRAVA ZIMNÍHO VYBAVENÍ
VE VLACÍCH A AUTOBUSECH

OMEZENÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON
Vážení cestující,

Vážení běžkaři a sjezdaři,
v Jihomoravském kraji můžete během zimního období využívat několik skiareálů a
běžkařských oblastí. Do většiny oblastí můžete vyžít pohodlné vlaky a autobusy IDS JMK.
Zimní sportovní vybavení můžete přepravovat:

Lyže

v zaintegrovaných vlacích Českých drah.
v Brně na všech městských linkách

běžky

ve všech regionálních linkách IDS JMK

v noci ze čtvrtka na pátek 17. - 18. 1. 2019
může docházet k možným výpadkům
aplikace IDS JMK z důvodu zvyšování
výkonu serveru, na které je aplikace
provozována.
Maximální doba výpadku by neměla
přesáhnout jednu hodinu.
Omlouváme se za komplikace.

V celém IDS JMK se bezplatně přepravuje následující
zimní vybavení:

NA BĚŽKY
A SJEZDOVKY

jeden pár lyží včetně lyžařských holí
snowboard
sáně
boby

snow
board

Zimní vybavení nemusí být umístěno ve vaku.

Boby

Zimní vybavení musí být ovšem zbaveno sněhu a nečistot.

Podmínky pro běžecké lyžování v oblasti
Bytřicka a Drahanské vrchoviny jsou
ideální.
Více o možnostech lyžování s dostupností
na jízdenky IDS JMK na webovém odkazu
www.idsjmk.cz/kestazeni/190101zima.pdf.

Pro přepravu jízdních kol a fatbiků platí speciální
podmínky platné pro jízdní kola.
Sáně

Více na www.idsjmk.cz/cyklo
www.idsjmk.cz/cyklo.

www.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Umístěte zimní vybavení ve vozidle tak, aby nepřekáželo ostatním cestujícím a
nikoho nezranilo. Děkujeme.
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NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE
EKONOM V DOPRAVĚ
Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá zaměstnance do pozice 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
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 emailovou adresu info@kordis-jmk.cz
info@kordis-jmk.cz.
Termín pro zaslání životopisů a motivačních dopisů je 31. ledna 2019

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE
PRACOVNÍ ŽELEZNIČNÍHO ODDĚLENÍ

R19

Koordinátor IDS JMK– společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka do železničního oddělení pro
dlouhodobý pracovní poměr. Nástup možný od 1. dubna 2019.
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 dopravce
(dopravců), ev. i komunikace s ÚPDI; tvorba výlukových jízdních řádů v SW CHAPS, 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 železničního dopravce, ev.
na pořízení nových železničních vozidel
agenda železničních vozidel v majetku Jihomoravského kraje
Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu
možnost ovlivnit budoucnost železnice v Jihomoravském kraji
ﬁremní beneﬁty
volnou pracovní dobu
práci, která má smysl…

Kontakt:
Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 28. února 2019.
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Požadujeme:
VŠ, dopravní obor + 3 roky praxe v železniční dopravě
SŠ, dopravní obor + 10 let praxe v železniční dopravě
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
REGIONÁLNÍ VÝLUKY A VÝLUKY V BRNĚ

Ve dnech 19. a 20. 1. 2019 (sobota a neděle) vždy od 7:50 do 17:15 hodin bude probíhat výluka na lince S3
mezi Brnem a Vranovicemi z důvodu nedostatečné kapacity trati.

VÝLUKA NA LINCE S3
BRNO - VRANOVICE

Vlaky linky S3 z Brna:
Končící v žst. Vranovice S3/ 4903, 4905, 4907, 4909, 4911 budou v úseku Modřice – Vranovice nahrazeny
autobusy.

19. A 20. 1. 2019
S3

Ostatní vlaky S3/ 4613, 4615, 4617, 4623, 4605 pojedou dle současného jízdního řádu.
Vlaky linky S3 do Brna:
Výchozí ze žst. Vranovice budou výchozí z žst. Modřice a v úseku Vranovice – Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole nahrazeny
autobusy náhradní dopravy. Jedná se o vlaky S3/ 4908, 4910, 4912, 4914, 4916. V Modřicích není umožněn
přestup na vlak, NAD zastaví jen pro výstup.
Ostatní vlaky S3/ 4618, 4620, 4622, 4602, 4604 budou končící v žst. Hrušovany u Brna a budou v úseku Hrušovany
u Brna – Brno hl.n. nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která jede mimo zastávku Popovice u Rajhradu.
Cestující mezi zastávkou Popovice u Rajhradu a žst. Modřice budou přepraveni mikrobusem.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno dolní n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.
V ŽST Brno-Kr.Pole na autobusy NAD nečekají žádné vlaky, včetně pokračování vlastních
vlaků ve směru Brno - Tišnov / Žďár nad Sázavou.
Za vlaky S3/4908, 4910, 4912, 4602, 4914, 4916 mohou cestující použít pro jízdu do Žďáru nad Sázavou vlaků
R9/984, 982, 980, 978, 976, 972 a budou odbaveni v úseku Brno-Kr.Pole - Žďár nad Sázavou jako v osobním vlaku.
Na mikrobus, který slouží převážně pro obsluhu Popovic, nebudou autobusy linek 505 a 514 v Rajhradě a 521,
522 v Hrušovanech u Brna čekat.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Vranovice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Vranovice, žel. st.“)
Žabčice - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Žabčice, žel. st.“)
Hrušovany u Brna - před staniční budovou (na zast. IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“)
Vojkovice nad Svratkou - v obci, na zastávce IDS JMK „Vojkovice“, docházková vzdálenost od žel.zastávky 10 min.)
Rajhrad - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“)
Popovice u Rajhradu - u zastávky ČD, (na zastávce IDS JMK „Popovice, žel. st.“)
Modřice - před staniční budovou (na zastávce IDS JMK „Modřice, žel. st.“)
Modřice - zastávka IDS JMK „Modřice, Brněnská“. Pouze výstup.
Brno hl. n. – na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6, na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ Pouze výstup.
Brno-Královo Pole - u nádražní budovy Pouze výstup.
Od 17. ledna do 20. ledna 2019 se v areálu brněnského výstaviště konají tradiční veletrhy GO a REGIONTOUR.

POSÍLENÍ DOPRAVY
VELETRHY GO A
REGIONTOUR

V souvislosti s konáním veletržních akcí bude o víkendu 19. a 20. ledna 2019 posílena doprava k výstavišti.
V provozu bude mimořádná tramvajová linka P1 v trase (Malinovského náměstí –) Hlavní nádraží (směr
výstaviště 1. kolej) – Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup – Lipová – Pisárky (pouze výstup).

19. A 20. 1. 2019

Odjezdovou zastávkou posilové linky P1 ve směru do centra bude zastávka Lipová.

1, P1, ...

Upozorňujeme návštěvníky, že doprava na posilové lince není bezplatná a vstupenky na veletrh neplatí jako
jízdenky na veřejnou dopravu!
Doporučené spojení od vlaků
Pro cestu z Dolního nádraží (z vlakových linek RJ, Regiojet, S3 a R13) využijte okružní autobusovou linku 84/44.
Zastávka autobusu 84 se nachází přibližně 200 metrů od Dolního nádraží.
Pro cestu z Hlavního nádraží (z vlakových linek S2, R19, S4, S41, R11) využijte tramvajové linky P1 nebo 1.
Doporučené spojení ze Zvonařky
Pro cestu z autobusového nádraží Zvonařka využijte okružní autobusovou linku 44/84. Zastávka autobusu 84.
Doporučené jízdenky:
2 zóny/15 minut za 20 Kč
2 zóny/60 minut za 25 Kč
Tiskové chyby vyhrazeny
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