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Studenti - zavedení možnosti předověření karty ISIC v sekci Nastavení - ve vlaku už není
nutné se prokazovat ISIC, POSEIDON to ukáže na jízdence za vás.
Ve vyhledaném spojení se zobrazí po dvojím poklepání celá trasa spoje.
Pokud nabíjíte účet bankovním převodem, nově v sekci Kredit snadno zkopírujete číslo účtu a
VS krátkým kliknutím.
Aplikace nově zobrazí v sekci Kredit celou historii pohybů na účtu.
Pro spojení, k nimž nejde prodat jedinou jízdenku, budete nově odkázáni na Rychlé jízdenky.
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INFORMACE K APLIKACI
Aplikace 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 o IDS JMK a pro prodej kompletního sortimentu jednorázových a jednodenních
jízdenek IDS JMK platných ve všech prostředcích veřejné dopravy zahrnutých do IDS JMK.
Aplikace je v současné době určena pro telefony provozované na platformách Android a iOS.
Pro plné využití svých možností je vhodné mít stálé připojení k internetu. Bez něj jsou funkce velmi
omezené. Pokud si však jízdenku předem zakoupíte, je možné ji ukázat i bez připojení k internetu.
V následujícím stručném návodu jsou shrnuty základní postupy jejího používání na platformě
Android, ovládání v iOS je obdobné.
V případě, že cestující hodlá aplikaci používat i pro koupi jízdenek, doporučujeme nastudovat rovněž
Smluvní přepravní podmínky IDS JMK, které obsahují zásadní informace týkající se platnosti jízdenek.

INSTALACE
Instalace aplikace je možná prostřednictvím služby Google Play nebo Apple Store. Aplikaci hledejte
pod jménem IDS JMK Poseidon. Instalace a aktualizace probíhají automaticky, případně po povolení
uživatele.

SPUŠTĚNÍ APLIKACE
Aplikace se spouští kliknutím na ikonu aplikace IDS JMK Poseidon.

PO SPUŠTĚNÍ
Při spuštění aplikace se zobrazí základní obrazovka
nastavená na vyhledávání spojení.
Vlevo nahoře je tlačítko (tři čárky pod sebou), které
vyvolá hlavní menu pro další činnosti.
Spuštění aplikace nějakou dobu trvá, protože je
nutné prověřit, jestli nedošlo ke změnám
v databázích zastávek nebo jiným úpravám.
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HLAVNÍ MENU
Po stisknutí
•

•
•
•
•
•
•
•
•

se zobrazí hlavní menu.

Odjezdy – zobrazí nejbližší odjezdy z okolních
/ oblíbených / vyhledaných zastávek.
Zastávka se mezi oblíbené zařadí stiskem
hvězdičky za jejím názvem.
Spojení – umožní vyhledat spojení a posléze
pro dané spojení koupit jízdenky.
Živá mapa – spustí aplikaci iRIS zobrazující
polohu vozidel IDS JMK nad mapou.
Aktuální doprava – zobrazí aktuální textové
informace o dopravní situaci a tabulku linek
zobrazující aktuální stav.
Jízdní řády – tabulka jízdních řádů v pdf. Jízdní
řády se stáhnou jen jedenkrát a lze je
prohlížet i offline.
P+R – spustí aplikaci Zaparkuj a jeď
zobrazující informace o parkovištích a
přestupu na veřejnou dopravu.
Plány a info – přehled různých schémat,
plánů linek a informací, opět po stažení
umožněno i offline prohlížení.
Přihlášení – pro přihlášení již registrovaného
uživatele.
Registrace – vytvoření nového uživatelského
účtu.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ
Aplikaci je možné provozovat bez registrace, ale není
tak možné kupovat jízdenky. Doporučujeme provést
registraci, budou se vám tak např. synchronizovat
zadané předplacené zóny, slevová skupina či karta
ISIC.
Je třeba se přihlašovat vždy jedním z nabídnutých
přístupů – buďto prostřednictvím služby Google nebo
Facebook (ve verzi pro iOS navíc pomocí Apple ID),
případně prostřednictvím emailu a hesla.
Doporučujeme k přihlašování používat v telefonu
uložený účet Google nebo Facebook, popř. Apple,
protože tak nebudete potřebovat znalost hesla.
Protože registrace probíhá on-line, je nutné při ní mít
spuštěné připojení k internetu a vyčkat, než se
potřebná data načtou.
Registrovanému a přihlášenému uživateli přibudou
v hlavním menu sekce Přehled, Jízdenky, Nastavení a
Kredit, viz popis dále.
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Po vytvoření účtu aplikace nabídne doplnění
telefonního čísla. Bez vyplněného čísla není možné
zakoupit žádnou jízdenku.
Aplikace se pokusí vyčíst Vaše telefonní číslo z SIM
karty, v takovém případě je nutné udělit oprávnění
aplikace stisknutím POVOLIT.
Pokud se to nepodaří, doplňte telefonní číslo
manuálně.
Telefonní číslo je důležité pro ověřování platnosti
Vaší jízdenky. Když používáte aplikaci na zařízení bez
SIM karty, zadejte číslo svého mobilního telefonu.

Pokud už údaje nejsou vyplněny, pak v sekci Nastavení –
ÚČET prosím vyplníte:
Email /v případě, pokud není předvyplněn/
-

-

Nové heslo, chcete-li je změnit (netýká se
přihlášených přes tlačítka Facebook, Google a
Apple)
Jméno a příjmení
Telefonní
číslo,
pokud
nebylo
zadáno
automaticky
Slevovou skupinu
Platnost předplatní jízdenky /pokud ji vlastníte/
Zóny uvedené na předplatní jízdence
Číslo platné studentské karty ISIC, vlastníte-li ji,
informace o ověřené ISIC se pak zobrazí pod QR
kódem v detailu zakoupené jízdenky

Po vyplnění všech údajů stiskněte ULOŽIT
NASTAVENÍ! Následně se můžete rovnou napojit do
aplikace a pracovat s ní.

Pod tlačítkem uložit nastavení si ještě můžete zvolit,
jaké všechny volby se Vám budou v aplikaci
zobrazovat.
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PŘIDÁNÍ FOTOGRAFIE
V sekci Nastavení – MÉ FOTO můžete pořídit nebo
nahrát svou fotografii, jíž se při revizi jízdenky
identifikujete bez nutnosti předkládat jiný doklad
totožnosti.
Fotografie se uloží do Vašeho mobilního zařízení,
nikam jinam se neukládá. Snímek lze ve volbě
MÉ FOTO snadno odstranit. Smažete ho a nový
nastavíte, nemáte-li aktuálně zakoupenou žádnou
platnou jízdenku ani jízdenku s budoucí platností.

NASTAVENÍ ÚVODNÍ OBRAZOVKY
V sekci Nastavení - ÚČET je možné dole na stránce
nastavit, která z obrazovek se má spustit po startu:

-

Přehled
Vyhledání spojení
Odjezdy
Jízdenky.

Po výběru
NASTAVENÍ.

6
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ÚHRADA JÍZDENEK VÍCE CESTUJÍCÍCH Z JEDNOHO ÚČTU
Poseidon nabízí možnost
úhrady
jízdenek
více
cestujících z jednoho účtu
vedeného na jednoho z
nich.
V sekci Nastavení je
nahoře volba PROPOJENÍ.
Stačí
zadat
variabilní
symbol dalšího uživatele
(ten zjistí v sekci KREDIT a
sdělí Vám ho) a jeho
telefonní číslo a bude si
kupovat jízdenky z Vašeho
účtu.
Zůstatek Vašeho
další uživatel u
aplikaci nevidí.
zobrazí výši svého
např. nulovou.

kreditu
sebe v
Nadále
kreditu,

ODSTRANĚNÍ OBLÍBENÉHO SPOJENÍ A HISTORIE

V sekci Spojení - OBLÍBENÉ je možné
oblíbená spojení a historii vymazat
delším podržením.
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PŘEHLED
Sekce Přehled je uvítací stránkou sdružující vše podstatné:
• Identifikace přihlášeného uživatele a aktuální výše nabitého
kreditu – klikem na odkazy se přesměrujete do sekcí
Nastavení a Kredit.
• Platné jízdenky – klikem na jízdenku zobrazíte její detail a
QR kód potřebný při kontrole. Mezi detaily více platných
jízdenek lze listovat tažením po displeji vpravo a vlevo.
• Nákup jízdenek:
- klikem na šablonu posledně koupené jízdenky pořídíte
stejnou jízdenku znova, začne platit krátce po nákupu,
- čas začátku platnosti jízdenky můžete před koupí změnit
gestem posunutí šablony vpravo a klikem na UPRAVIT,
- šablonu staré jízdenky smažete gestem posunutí vlevo a
kliknutím na SMAZAT,
- tlačítkem KOUPIT NOVOU JÍZDENKU se přepnete do sekce
Jízdenky, nabízející rozšířené možnosti koupě jízdenek.
• Aktuálně – novinky a mimořádnosti v dopravě.
• Nejbližší odjezdy ze zastávek v okolí (podmínkou jsou
zapnuté služby zjišťování polohy v telefonu). Odjezdy
z dalších zastávek vyhledáte po kliku na VYHLEDAT
ZASTÁVKU.
• Polohy vozidel a výluky on-line – tlačítkem ŽIVÁ MAPA
spustíte aplikaci iRIS s on-line dopravní mapou IDS JMK.

AKTUÁLNÍ DOPRAVA
Volba Aktuální dopravní situace umožňuje přehledně podle linek zjistit
aktuální zpoždění na konkrétní lince.

Zpoždění jsou barevně odlišená:
-

Zelená barva – linka bez zpožděných spojů nebo s minimem
zpožděných spojů

-

Žlutá barva – linka s větším počtem zpožděných spojů

-

Červená barva – linka s velkým počtem zpožděných spojů

Po kliknutí na konkrétní linku se zobrazí informace o zpoždění na lince.
Tzn. aktuální místo a výše zpoždění.
V horní části obrazovky se také zobrazují
o mimořádnostech a novinky z dopravy.
8
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VYHLEDÁNÍ SPOJENÍ
Volba NAJÍT SPOJENÍ umožní nalézt spojení a
následně si k němu zakoupit jízdní doklad.
Vyhledání jízdenky je velice intuitivní. Zadáním
výchozí a cílové zastávky v požadovaném čase a datu
systém vyhledá všechna možná spojení.
Zadávané zastávky si aplikace pamatuje. Stačí zadávat
jen úvodní písmena zastávek.
Lze přidat i zastávku, přes kterou má spoj projíždět.
Vyhledávání také umožňuje vyhledat pouze
bezbariérové spojení.
V záložce OBLÍBENÉ jsou uvedena poslední hledaná
spojení. Pro opakované nalezení stejného spojení
stačí poklepat.
Pro přidání spojení do oblíbených vyhledejte spojení,
rozklikněte detail a použijte ikonu hvězdičky v pravém
horním rohu pro přidání.
Vyhledat lze také zastávky podle signálu GPS. Po
stisknutí symbolu
se zobrazí zastávky v okolí.
Tlačítkem
přidáte další cestující s jinou slevovou
kategorií. Zaškrtnutím pole Předplatní u jednotlivých
cestujících určíte, že mají předplatní jízdenku pro
stejné zóny, které jste uložili v sekci Nastavení –
ÚČET. Aby byly předplacené zóny při výpočtu
jízdného zohledněny, zkontrolujte, není-li uložené
datum konce platnosti předplatní jízdenky prošlé.

ODJEZDY
Odjezdy zobrazují nejbližší odjezdy ze zastávek.
Při spuštění se automaticky přednastaví na odjezdy
z okolních zastávek (nutno mít v telefonu zapnuty
služby zjišťování polohy).
K vyhledání odjezdů z libovolné zastávky v IDS JMK
slouží záložka VYHLEDAT.
Stiskem hvězdičky danou zastávku uložíte do
oblíbených (je černá), pokud zastávku chcete odebrat
z oblíbených, stačí stisknout černou hvězdičku (a
zůstane bílá).
V odjezdech se zobrazí název zastávky, číslo linky a
její směr, aktuální doba do času odjezdu a poznámka,
zda je vůz nízkopodlažní.

Tip: Uložené oblíbené zastávky zobrazuje našeptávač
názvů zastávek mezi prvními v rámci celé aplikace,
což urychlí zadání vyhledání spojení i nákup jízdenky.
9
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JÍZDNÍ ŘÁDY
Zde lze stáhnout a prohlížet vývěsní jízdní
řády. Po stažení je možné je prohlížet i bez
připojení k internetu. Nemusí se tedy znovu
stahovat a jejich prohlížení je tak výrazně
rychlejší.
Při změně se automaticky přehrají novými.

PLÁNY A INFO
Ve volbě Plány a info - Mapy a plány si lze
stáhnout do mobilu a prohlížet aktuální plány
sítě, tarif, smluvní přepravní podmínky apod.
Stažená data jsou i v off-line stavu. Nemusí se
tedy znovu stahovat a jejich prohlížení je tak
výrazně rychlejší.
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JÍZDENKY
Touto volbou si můžete kupovat plný
sortiment jednorázových jízdenek IDS JMK
včetně jednodenních jízdenek. Nákup
uhradíte předem nabitými penězi na svém
virtuálním osobním účtu (uplatní se
výhodnější jízdné) anebo přímou platbou
v platební bráně. Cenu dle Tarifu IDS JMK
uvidíte před potvrzením každé koupě. Mimo
to můžete kupovat také SMS jízdenky pro
Brno a další města mimo Jihomoravský kraj.
Dolní volba JÍZDENKY:
•

•

nemáte-li
aktuálně zakoupenou
žádnou jízdenku, v horní části jsou
nastavená oblíbená spojení, při
kliknutí na ně si snadno koupíte
znova novou jízdenku pro danou
trasu.
o něco níže je historie vyhledaných
spojení, zde opět lze snadno koupit
jízdenku pro danou trasu.

Dolní volba PRO SPOJENÍ
Zde si vyhledáte spojení a koupíte pro ně
jízdenku (viz část VYHLEDÁNÍ SPOJENÍ).
Jízdenka bude po nákupu uhrazena z kreditu
vašeho účtu nebo přímou platbou. Před
zahájením její platnosti je možné jízdenku
zrušit, peníze se vrátí na váš virtuální osobní
účet.
Dolní volba RYCHLÉ JÍZDENKY
Tato volba má smysl pro koupi jednodenních
jízdenek případně pro přímou koupi libovolné
jízdenky (rychlý nákup bez vyhledání spojení).
Do aplikace zadáte požadované parametry
cesty a zvolíte typ jízdenky.
Pro stanovené slevové skupiny cestujících je
umožněn výběr tarifu A nebo B dle toho, zda
využijí k jízdě začínající a současně končící
v zónách 100 nebo 101 linku s provozním
označením 1 až 99 (včetně linek začínajících
písmeny E, H, N, P, Š, X bez ohledu na velikost
písmena).
Jízdenka bude po nákupu uhrazena z kreditu
vašeho účtu nebo přímou platbou.
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Dolní volba SMS
Záložka SMS jízdenky umožňuje rychlé a
snadné zakoupení tří druhů SMS jízdenek pro
jízdu po Brně. Cena SMS jízdenky se
neodečítá z nabitého kreditu osobního účtu.
Tato služba není poskytována společností
KORDIS JMK, aplikace pouze předvyplní údaje
pro odeslání SMS zprávy. Případné reklamace
je třeba řešit s poskytovatelem služby.

V této sekci je obsažena většina SMS jízdenek
použitelných v České republice. Při cestě po
Praze tak nebudete muset hledat, jak si
jízdenku koupit.

ZOBRAZENÍ ZAKOUPENÉ JÍZDENKY
Seznam zakoupených jízdenek uložených
v aplikaci (netýká se SMS jízdenek) zobrazíte
klikem na dolní volbu JÍZDENKY:
-

zobrazí se jízdenky aktuálně platné a
s budoucí platností,
seznam starších, již neplatných jízdenek je
dostupný klikem na tlačítko ARCHIVNÍ
JÍZDENKY.

V seznamu klikněte na jízdenku, jejíž detail a
QR kód chcete zobrazit. Pro zobrazení není
potřeba připojení k internetu.
Pro cesty po Brně je už zde nastavena
možnost okamžité koupě jízdenky pro zóny
100 + 101, která stojí 19,50 Kč a platí 45
minut při platbě z kreditu, nebo stojí 25 Kč a
platí 60 minut při platbě kartou.

Tip: Platné jízdenky zobrazíte rovněž v sekci
hlavního menu Přehled.
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Po kliku na jízdenku se načte její detail. Při
kontrole zobrazíte její QR kód na záložce
JÍZDENKA. Pod QR kódem se zobrazuje Vaše
jméno, ověření platnosti karty ISIC, je-li
zadána v Nastavení, a fotografie, pokud jste si
ji předem nastavili v sekci Nastavení – MÉ
FOTO.
Textové údaje o jízdence najdete na záložce
DETAIL.
V záhlaví vidíte pořadí jízdenky a celkový
počet platných jízdenek oddělené lomítkem
(1/1, 1/2 apod.). Pro zobrazení detailu a QR
kódu další jízdenky stačí přejet po displeji
vpravo nebo vlevo.
Nezačala-li jízdenka ještě platit, lze ji zrušit
klikem na tlačítko VRÁTIT JÍZDENKU, nutné je
připojení k internetu.

Upozornění: Máte-li v telefonu zakoupenou
právě platnou jízdenku nebo jízdenku, která
ještě nezačala platit, neodhlašujte se tlačítkem
ODHLÁŠENÍ
ve
volbě
Nastavení
ani
neodinstalovávejte aplikaci IDS JMK Poseidon z
telefonu. Odhlášením, smazáním dat nebo
reinstalací aplikace se všechny zakoupené
jízdenky (platné i v archivu) ze zařízení smažou
a nejde je již využít. Informaci o jejich zakoupení
i poté naleznete ve volbě Kredit v záložce
HISTORIE.
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NASTAVENÍ
Záložka Nastavení - ÚČET umožňuje snadnou editaci vašeho
profilu. Po změně všech údajů stačí stisknout tlačítko ULOŽIT
NASTAVENÍ.
Spodním tlačítkem ODHLÁŠENÍ se po potvrzení odhlásíte ze
svého uživatelského účtu. Pozor, máte-li aktuálně zakoupenou
platnou jízdenku nebo jízdenku, která ještě nezačala platit,
bude po odhlášení nevratně smazána! Odhlášením budou
z aplikace odstraněny také archivní jízdenky, oblíbené zastávky
a spojení a snímek ze záložky Nastavení - MÉ FOTO.
Tlačítkem ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚČTU se odhlásíte obdobně jako
přes ODHLÁŠENÍ, navíc se odešle žádost o trvalé smazání
uživatelského účtu. V potvrzovacím formuláři zadejte platnou
emailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat v případě
vrácení peněz nabitých v kreditu.

KREDIT A DOBÍJENÍ
V této sekci je možné najít následující informace:
•

•
•

14

Dobití: informace potřebné pro dobití účtu bankovním
převodem nebo přes platební bránu platební kartou
a dalšími platebními metodami. Číslo účtu a variabilní
symbol snadno zkopírujete krátkým kliknutím na ně.
Celá historie pohybů na účtu
Vystavení daňových dokladů za zvolené časové období
a jejich odeslání na zadaný email.
Verze: 220501

