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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

37  2019

dopravní 
pozvánka do 
kyjova
strana 6 a 7

Integrované novInky

oslavte kulatá výročí 
dopravy v kyjově
Vážení cestující,
tento víkend bude ve znamení čtyř zajímavých 
kulturních a vinařských akcí v Jimoravském kraji.
Zveme vás především do Kyjova, kde se bude 
oslavovat 70 let ČSAD Kyjov a 60 let městské dopravy.  
V areálu dopravní firmy ČSAD Kyjov proběhnou od 
10 hodin prezentace historické i moderní techniky a 
jízdy historických autobusů po okolí. Projet se můžete 
Karosou ŠL 11, Pragou RN a Pragou RND.
Více na stranách 6 a 7.

Tiskové chyby vyhrazeny

slevový
program

Do slevového programu IDS JMK je 
zapojena nově i společnost stageartcz. 
Při předložení předplatní jízdenky IDS JMK 
můžete využít slevu na vstupné v rámci 
repertoáru StageArtCz ve výši 15%.
Společnost STAGEARTCZ se zaměřuje na 
produkci a realizaci divadelních inscenací, 
zastupování autorských práv, organizaci 
společenských eventů.
Podrobné informace o programu a 
společnosti StageArtCz na odkazu: 
https://stageart.cz. 

stageartcz

https://stageart.cz       

vinařské akce
strana 5

nabídka
pracovní pozice

strana 8

informace o slevách pro studenty,
mládež a seniory nad 65 let

řekněte si u řidiče v regionálním autobusu
o tu správnou Zlevněnou jízdenku

více na www.idsjmk.cz                    

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student 
či senior? Určitě při cestách mimo Brno využíváte slevy. 
hlašte prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou a nebo 
Zlevněnou B. 

A Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji 
včetně Brna stačí Zlevněná A. 
Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let 
potřebují při cestách bez brněnské městské dopravy 
Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou 
dopravu, potřebují Zlevněnou B. 

Pokud jsi nejste jisti, napiště nám na info@kordis-jmk.cz nebo 
navštivte informační a prodejní centra IDS JMK.

oficiální informace o 

uznávání jízdenek 

čd od 1. 1. 2020 
strana 2 + 9/10



oficiální informace o prodeji 
a uZnávání jíZdenek ve vlacích
od 1. ledna 2020
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jak se změní koupě jízdenek a cestování 
po 1. lednu 2020 v jihomoravském kraji?

pro cestující se situace v principu nijak nezmění. Přijdou na vlakovou 
zastávku, u pokladny požádají o jízdenku do libovolné zastávky 
v České republice obsluhované Českými drahami a dostanou 
správnou jízdenku. Ve většině případů už nebudou muset přemýšlet 
o tom, která jízdenka a v jakém tarifu je pro ně výhodnější. Nebudou 
tak již vznikat nepřijemné situace a stížnosti, že cestující obdržel 
dražší jízdenku v tarifu Českých drah jen proto, že zapomněl požádat 
o jízdenku IDS JMK. Pro cestu po IDS JMK obdrží automaticky jízdenku 
IDS JMK, pro cestu mimo IDS JMK obdrží jízdenku ČD.

Podobně tomu bude i při koupi jízdenky ve vlaku. Pokud pojedou 
ze stanice, kde nebude v provozu pokladna, bude cena jízdenky 
u průvodčího shodná s cenou na pokladně. Navíc i ve vlaku bude 
možné nově koupit jízdní doklady IDS JMK. Výhodou je, že cenově 
výhodnější jízdenky bude možné pořídit bez studování podmínek, 
pořizování průkazů a složitého vyplňování formulářů.

elektronické jízdenky bude možné při cestě uvnitř kraje koupit 
prostřednictvím aplikace POSEIDON, při cestě mimo kraj vlaky 
ČD prostřednictvím aplikace Můj vlak, případně prostřednictvím 
e-shopu dopravce RegioJet, který spojí Brno a Vyškov s Ostravou a 
Bohumínem vlakovou linkou R8.

jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní 
doklady bude přestup na vlaky dopravce regiojet a cestu s tímto 
vlakem mino území jihomoravského kraje. Tato změna však souvisí 
s rozhodnutím Ministerstva dopravy a změnou dopravce na lince R8. 

v rychlících objednávaných ministerstvem dopravy budou platit 
jízdenky českých drah i pro cesty uvnitř jihomoravského kraje. 

V některých úsecích linek IDS JMK budou navíc platit i tarify 
sousedních krajů, aby cestující mohli ve spádovém území krajů 
projíždět jen za tarif příslušného kraje a nemuseli kombinovat více 
tarifů.
 

v posledních dnech byly v médiích prezentovány informace o prodeji a uznávání 
jízdních dokladů ve vlacích objednávaných jihomoravským krajem a sousedními 
kraji od 1. ledna 2020. informace byly v některých případech zkreslené. přinášíme 
oficiální vyjádření k tomuto tématu. další otázky a odpovědi na str. 9. a 10.

1) cestující s jednorázovými nebo předplatními jízdenkami 
ids  jmk 

Od 1. ledna budou cestovat pořád tak, jak jsou zvyklí. Navíc 
přibydou určitá zlepšení. Zakoupené jízdenky IDS JMK budou 
dále platit. Ceny jízdného zůstanou beze změny. I nadále 
bude možné zakoupit jednorázové a předplatní jízdenky 
stávajícími prodejními kanály. Podobně jako v autobusech 
bude nově i ve vlakových linkách možné koupit úsekové 
a dvouúsekové jízdenky pro cesty na kratší vzdálenosti. 
jihomoravský kraj navíc vychází vstříc požadavkům 
cestujících a zavádí prodej jízdenek ids jmk přímo ve 
vlacích. Koupě jízdenek pro cesty po Jihomoravském 
kraji tak bude možná na stanicích, u průvodčího nebo 
elektronicky prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON. 

Příklad: Student z Mutěnic dojíždí pravidelně do školy v 
Břeclavi. Má zakoupenou roční jízdenku IDS JMK, která mu 
umožňuje cestovat v dané trase jak vlaky, tak autobusy dle 
aktuální potřeby. Od 1. 1. 2020 tato jízdenka platí stále. Až 
skončí její platnost, koupí si stejnou jízdenku znovu.

2) cestující, kteří pojedou s českými drahami z vlakové 
zastávky mimo jihomoravský kraj do libovolné zastávky v 
jihomoravském kraji (případně opačně).

Tito cestující si stejně jako dnes koupí jízdenku Českých drah 
prostřednictvím všech dosavadních prodejních kanálů - 
na stanici, u průvodčího nebo i v aplikaci Můj vlak. Pro 
mimokrajské cestující se tedy nic nezmění - budou si kupovat 
jízdenky tak, jak byli zvyklí a dojedou do všech vlakových 
zastávek v Jihomoravském kraji.

Příklad: Turista z Prahy hodlá cestovat do Valtic. Na 
pokladně na vlakovém nádraží v Praze případně 
prostřednictvím aplikace Můj vlak si koupí jízdenku Praha 

– Valtice. Pojede vlakem EC do Břeclavi a zde přestoupí 
na vlak S8 objednávaný Jihomoravským krajem. Nemusí 
kupovat novou jízdenku.

3) cestující, kteří dnes využívali pro cesty po jihomoravském 
kraji jízdenky českých drah

Od 1. ledna 2020 si budou pořizovat jízdenky IDS JMK. Koupí 
je ve standardních prodejních kanálech.

Příklad: Cestující z Vnorov do Strážnice nyní používá měsíční 
traťovou jízdenku. Od 1. 1. 2020 si pořídí měsíční jízdenku IDS 
JMK, která mu umožní cestování v dané trase nejen vlaky 
ale současně vlaky i autobusy.
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ve středu 9. 10. 2019 od 7:20 hod. do 14:30 hodin bude probíhat výluka na lince s8. vlaky v úseku 
Břeclav – novosedly budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. v úseku Břeclav - Mikulov na Moravě 
jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 7:30 hodin do 14:00 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – hrušovany nad 
jevišovkou-Šanov budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. V úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje 
vedeny souběžně vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.

přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Přehled zastávek náhradní dopravy naleznete na www.idsjmk.cz

výluky na lince s8
9. A 10. 10. 2019
S8

Tiskové chyby vyhrazeny

od 7. 10. 2019 až do 30. 6. 2020 bude probíhat dlouhodobá výluka mezi Bítovem a vysočany na 
Znojemsku.
linka 830 bude mezi zastávkami Bítov, náměstí a vysočany, prodejna pojede obousměrně odklonem 
přes chvalatice a dešov. na objízdné trase obslouží zastávky Bítov, rozcestí a chvalatice.
neobsluhované zastávky:
Bítov, most
Bítov, Cornštejn
Vysočany, most

dlouhodoBá výluka 
meZi Bítovem a 
vysočany

od 7. 10. 2019
816, 830

od pondělí 7. 10. 2019 do čtvrtka 31. 10. 2019 bude probíhat výluka zaintegrovaných i nezaintegrovaných 
autobusových linek kolem obce strážek na tišnovsku.
spoje č. 24 a 64 linky 336 budou vedeny v celé trase v upravené časové poloze přibližně o 5 – 10 minut 
později.
nezaintegrovaná linka 730701 pojede zastávkami Radkov, Radkovičky, rozc. Strážek a Strážek 
obousměrným odklonem po silnici III/3892 přes místní části Radkovičky a Bažantnice a po silnici II/389 
přes místní část Jemnice do Strážku k přeložené zastávce před most přes Bobrůvku, čímž vynechá 
zastávku Strážek, u kostela. Po otočení na čerpací stanici za mostem pokračuje zpět po své trase přes 
Jemnici do Moravce. Na odklonové trase obsluhuje zastávky Radkov, Radkovičky, rozc. 1.5 a Strážek, 
Jemnice vždy v obou směrech jízdy.
nezaintegrovaná linka linka 730980 bude vedena mezi zastávkami Radkov, Radkovičky, rozc. Strážek 
a Strážek obousměrným odklonem po silnici III/3892 přes místní části Radkovičky a Bažantnice a po 
silnici II/389 přes místní část Jemnice do Strážku k přeložené zastávce před most přes Bobrůvku, čímž 
vynechá zastávku Strážek, u kostela. Dále pokračuje již po své trase do Dolní Rožínky. Na odklonové 
trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky.
Změna zastávek:
Strážek (v obou směrech):přesunuta na silnici III/3853 (do Dolní Rožínky) před most přes Bobrůvku;
Strážek, u kostela (v obou směrech): bez obsluhy.

výluka strážek na 
tiŠnovsku

7. - 31. 10. 2019
336 + DAlší lINKy

v pátek 4. 10. 2019 od 7:30 hod. do 23:59 hodin linka 401 vynechá závlek do obce lesní hluboké všemi 
spoji. využijte prosím zastávku  lesní hluboké, motel 9 křížů, která se nachází přibližně 1 km od obce.
V zastávce lesní Hluboké, motel 9 křížů vyčkají autobusy do času odjezdu dle jízdního řádu!
Omlouváme se za komplikace při cestě.
Změna zastávek:
lesní Hluboké (točna): zastávka je po dobu výluky bez obsluhy.

omeZení oBsluhy oBce 
lesní hluBoké

4. 10. 2019
401

od ranních výjezdů ve čtvrtek 10. října 2019 nepřetržitě do ukončení provozu denních linek ve středu 
16. října 2019.

linky 78 a n98 budou obousměrně odkloněny ulicemi Jedovnickou a Elplovou a zcela vynechají zastávky 
Vlkova a Houbalova. Náhradou obslouží zastávky Růženin dvůr a Strnadova.

Brno: výluka v ulici 
sedláčkově

10. - 16. 10. 2019
78, N98

Zastávka Chrlické náměstí (směr Židenice) bude přeložena na spojovací komunikaci mezi ulicemi 
Zámeckou a U zbrojnice. Platí od 7:00 hod. ve čtvrtek 3. října 2019 nepřetržitě do ukončení prací 
(předpoklad 4. října 2019 ve večerních hodinách).

Brno: dočasné 
přeložení Zastávky 
chrlické náměstí

3. A  4. 10. 2019
78
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v souvislosti s konáním souboru veletržních akcí mezinárodní strojírenský veletrh, transport a logistika a 
envitech je od pondělí 7. října 2019 do pátku 11. října 2019 posílena doprava k výstavišti.
mimořádnou tramvajovou linkou p1 (každý den od 8:30 do 18:30 hodin, v pátek do 16:30 hodin) v trase 
Malinovského náměstí – Hlavní nádraží (směr výstaviště 1. kolej) – Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní 
vstup – lipová – Pisárky (pouze výstup).
Odjezdovou zastávkou linky P1 je ve směru do centra zastávka lipová.
upozorňujeme návštěvníky, že doprava na posilových linkách není bezplatná a vstupenky na veletrh 
neplatí jako jízdenky!
V uvedené dny v době přibližně od 8:30 do 13:30 hod. jsou spoje tramvajové linky 2 běžně jedoucí 
pouze v úseku Malinovského náměstí – Ústřední hřbitov - smyčka MIMO PROVOZ! V této době je zastávka 
Ústřední hřbitov - smyčka obsluhována pouze linkou 5. Spoje linky 2 jedoucí z / do Modřic jedou podle 
jízdního řádu bez omezení.
• Poslední odjezd linky 2 ze smyčky Ústřední hřbitov před zahájením opatření je v 8:52, první odjezd pak 
v 13:42.
• Poslední odjezd linky 2 z Malinovského náměstí do smyčky Ústřední hřbitov je v 8:14, první odjezd pak 
v 13:04.

meZinárodní 
strojírenský veletrh

7. - 11. 10. 2019
1

Tiskové chyby vyhrazeny

od úterý 8. října 2019 do pátku 25. října 2019 v pracovní dny vždy od 9:00 do 13:00 hod. nebude průjezdná 
komunikace mezi Útěchovem a vranovem. V nepracovních dnech jede linka 57 bez omezení.

linka 57 nepojede v úseku Útěchov – vranov, smyčka:

• spoje s odjezdy z Maloměřického mostu v 8:49, 9:49, 10:49 a 11:49 hod. běžně vedené do Vranova 
ukončí jízdu v zastávce Útěchov;

• spoje s odjezdy z Vranova, smyčky v 9:41, 10:41, 11:41 a 12:41 hod. budou výchozí až ze zastávky 
Útěchov;

cestující mohou náhradou využít spoje linky 41 jedoucí do lelekovic, tyto spoje budou ve dnech výluky 
prodlouženy až do vranova a opačně:

• odjezdy z Králova Pole, nádraží do Vranova v 8:02, 9:02, 10:02, 11:02 a 12:02 hod., spoje v České, žel. 
st. čekají na příjezd vlaku S3 od Brna;

• odjezdy z Vranova, myslivny do Králova Pole v 9:24, 10:24, 11:24, 12:24 a 13:24 hod., na tyto spoje v 
České, žel. st. navazuje vlak S3 směr Brno-Královo Pole – Brno-lesná.

Změny zastávek:
Zcela bez obsluhy budou zastávky Vranov, hřbitov a Vranov, smyčka. Využijte prosím zastávky Vranov, 
křižovatka a Vranov, myslivna, které po dobu výluky obslouží linka 41.

výluka meZi vranovem 
a Útěchovem

8. - 25. 10. 2019
57

od soboty 5. října 2019 od 6:00 hodin nepřetržitě do neděle 6. října 2019 do 16:30 hodin bude omezena 
doprava v ulici křenové v Brně.
linka 8 bude rozdělena na dva provozní úseky: jedna část linky bude v provozu v úseku Geislerova – 
Mifkova; druhá část linky bude v provozu v úseku Starý lískovec, smyčka – Hlavní nádraží (přeložené 
zastávky) a dále pojede odklonem na Malinovského náměstí. Na Hlavním nádraží obslouží zastávky na 
1. a 2. koleji.
linka 10 bude v provozu pouze v úseku Geislerova – Stránská skála-smyčka.
linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park – Hlavní nádraží (přeložené zastávky). Na 
Hlavním nádraží obslouží zastávky na 2. koleji (výstup) a na 7. koleji (nástup; u rest. Padowetz).
náhradní dopravu mezi zastávkami hlavní nádraží – masná – geislerova – juliánov zajistí mimořádná 
autobusová linka X po trase a zastávkách linky 12.
Zastávku Masná do centra obslouží v přeložené poloze na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion) a 
ve směru z centra až za křižovatkou společně s autobusy a trolejbusy. Místo zastávky Vlhká obslouží ve 
směru do centra zastávku Čechyňská (na šujanově náměstí).
pro přestup mezi tramvajemi a autobusem náhradní dopravy využijte zastávky geislerova a hlavní nádraží.
linky 31, 33, 49, e76, n89, n96, n98 a n99 obslouží zastávku Masná do centra v jednotné přeložené 
poloze na ulici Masné (zastávka linky 67 směr Avion). Namísto zastávky Vlhká obslouží ve směru do 
centra zastávku Čechyňská (na šujanově náměstí).
linka 67 ve směru do centra zcela vynechá zastávku masná. místo zastávky vlhká obslouží ve směru do 
centra zastávku čechyňská (na Šujanově náměstí).
Změny zastávek:
Zastávka Masná nebude obsloužena linkou 67 ve směru do Jundrova.

výluka na ulici 
křenové

5. - 6. 10. 2019
8, 10, 12, + ...,
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posilujeme dopravu
na vinařské akce v kraji

Spojení vlaky a autobusy
na vinařské akce 5. 10. 2019

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Vážení návštěvníci vinařských akcí, 
tuto sobotu se v Jihomoravském kraji konají tři 
významné vinařské akce a v rámci nich bude 
posílen provoz vlaků a autobusů v celé oblasti. 
Nechte svoje auto doma a využijte možnost plně si 
vychutnat burčák a víno z našeho regionu. 
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hodonín – nový poddvorov, sobota 5. 10. 2019
posíleny budou vlaky a autobusy na hodonínsku. pro cestu z Brna 
využijte rychlíkouvou linku r13. 

na lince 913 pojedou v sobotu 5. 10. 2019 posily následovně:
 spoj 231 bude posílen mimořádným spojem 297 v trase Hodonín – 

Nový Poddvorov.
 spoj 291 bude posílen dvěma mimořádnými spoji 295 a 299 v trase 

Hodonín – Nový Poddvorov, přičemž spoj 299 pojede pouze podle 
potřeby, pokud by nestačil posilový spoj 295.

 Budou zavedeny dva mimořádné spoje 293 a 301 v trase Hodonín – 
Nový Poddvorov v čase 8:52 z Hodonína.
vlakové linky

 rychlíky r13 budou mimořádně zastavovat v moravské nové vsi.

valtické vinoBraní
valtice, pátek 4. 10. a sobota 5. 10. 2019
pro cestu z Brna využijte vlakové linky s3 a r13 a v podivíně přestupte 
na posílenou linku 555. linka 555 bude operativně posilována v úseku 
podivín, žel. st. – valtice, aut. st. a zpět dle aktuální poptávky po 
přepravě ze strany cestujících. Za tímto účelem bude na místě také 
dispečer KORDISu.

Burčákové  slavnosti v hustopečích
hustopeče, sobota 5. 10. 2019 (9:00 – 20:00)
pro cestu z Brna využijte vlakové linky s3 a r13 a v Šakvicích přestupte 
na posílené autobusové linky 543 a 541.
linka 543 (příp. 541) bude operativně posilována v úseku šakvice, žel. 
st. – Hustopeče, aut. nádr. a zpět dle aktuální poptávky po přepravě 
ze strany cestujících. Za tímto účelem bude na místě dispečer KORDISu.
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integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Staň Se dISpečerem

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

kontakt: 
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. 10. 2019.

Hledáme tě 
koordinátor ids jmk– společnost kordis jmk, a.s. hledá pracovníka do pozice dispečer pro 
dlouhodobý pracovní poměr.

náplň práce:
řízení provozu IDS JMK,
komunikace s řidiči a dopravci,
komunikace s cestujícími,
operativní řešení problémů v dopravě.

požadavky:
zájem o oblast veřejné dopravy,
znalost programů MS Excel, MS Word,
bez záznamu v trestím rejstříku,
schopnost rychlého a správného rozhodování,
komunikativnost, odolnost proti stresu,
zkušenosti v oblasti železniční dopravy výhodou.

nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity.
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otáZky a odpovědi k prodeji 
a uZnávání jíZdenek ve vlacích
od 1. ledna 2020 (STRANA 1)

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Tiskové chyby vyhrazeny
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příklady z praxe a nejčastější dotazy a odpovědi k jízdenkám ve 
vlacích od 1. 1. 2020
1) cestující, kteří dnes využívali pro cesty po jihomoravském kraji jízdenky ids jmk
pro tyto cestující se nic nemění. jen nově si budou moci koupit jednorázovou jízdenku 
ids jmk i ve vlaku. pokud budou nastupovat ve stanici, kde není otevřena pokladna, 
bude jim jízdenka prodána bez přirážky.

Příklad: Student z Mutěnic dojíždí pravidelně do školy v Břeclavi. Má zakoupenou roční 
jízdenku IDS JMK, která mu umožňuje cestovat v dané trase jak vlaky, tak autobusy dle 
aktuální potřeby. Od 1. 1. 2020 tato jízdenka platí stále. Až skončí její platnost, koupí 
si stejnou jízdenku znovu. 

2) jak budou cestovat cestující, kteří pojedou s českými drahami z vlakové zastávky 
mimo jihomoravský kraj do libovolné zastávky v jihomoravském kraji (případně 
opačně). 

Tito cestující si stejně jako dnes koupí jízdenku Českých drah prostřednictvím všech 
dosavadních prodejních kanálů (na stanici, u průvodčího nebo i v aplikaci Můj vlak). 
Pro cestující se tedy nic nezmění, budou si kupovat jízdenky tak, jak byli zvyklí a 
dojedou do všech vlakových zastávek v Jihomoravském kraji.
Příklad: Turista z Prahy hodlá cestovat do Valtic. Na pokladně na vlakovém nádraží v 
Praze, případně prostřednictvím aplikace Můj vlak, si koupí jízdenku Praha – Valtice. 
Pojede vlakem EC do Břeclavi a zde přestoupí na vlak S8 objednávaný Jihomoravským 
krajem. Nemusí kupovat novou jízdenku.
 
3) cestující, kteří dnes využívali pro cesty po jihomoravském kraji jízdenky českých 
drah.

Pokud cestující využívají pouze osobní nebo spěšné vlaky, budou si od 1. ledna 2020 
pořizovat jízdenky IDS JMK. Koupí je ve standardních prodejních kanálech. 

Příklad: Cestující ze Strážnice do Vnorov nyní používá měsíční traťovou jízdenku. Od 
1. 1. 2020 si pořídí měsíční jízdenku IDS JMK, která mu umožní cestování v dané trase 
nejen vlaky, ale současně vlaky i autobusy.

Upozorňujeme, že pro zakoupení jednorázových jízdenek je výhodné zakoupit si 
jízdenku v aplikaci Poseidon, případně si pořídit univerzální jízdenku – ceny jízdného 
jsou v tomto případě o cca 10% levnější oproti běžnému jednorázovému jízdnému 
IDS JMK. V případě relací obsluhovaných vlaky dálkové dopravy (rychlíky, EC vlaky) 
budou moci cestující pro jízdu těmito vlaky i nadále využít jízdenky v tarifu dopravce. 

dotazy cestujících:
 mám slevu na in50 na 3 roky za neskutečné peníze a bydlím v Břeclavi. teď se 

dozvím, že slevu nevyužiju po jihomoravském kraji, tedy hlavně do Brna, kam velmi 
často jezdím. proč kraj vyjednal takové podmínky pro cestující?

Podmínky jsou ukotveny v uzavřené smlouvě o veřejných službách na zajištění závazku 
veřejné služby v drážní dopravě a byly předem součástí podmínek uskutečněného 
nabídkového řízení. Nicméně ve Vašem konkrétním případě se pro Vás jako pro 
cestujícího nic nemění. Kartu IN 50 budete i nadále moci využívat na trati Břeclav-
Brno ve vlacích EC (linka Ex3) a rychlících Českých drah (linka R13). Nebudete ji moci 
na této trati využít v osobních vlacích linky S3, ale s ohledem na to, že osobní vlak 
jede tuto trasu dvojnásobek času oproti vlakům vyšší kategorie, nepředpokládáme, 
že ho využíváte.

 chtěl bych se zeptat, zda jsou poslední vyjádření vydaná jihomoravským krajem 
na adresu cen jízdného v rámci zrušení platnosti jízdenek českých drah ve vlacích 
financovaných jmk správná. opravdu vždy a za všech podmínek dostane zákazník 
levnější jízdné, nebo jak a proč krajský úřad přistupuje k zákaznickým benefitům čd? 
Z jakého pohledu vám současný stav nevyhovuje? 

V současné době v rámci vnitrokrajských cest si může cestující vybrat levnější variantu 
mezi tarifem IDS JMK a tarifem TR10. Fakticky se aktuálně jedná o konkurenci dvou 
tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a 
v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu JMK 
dopravci, který dotovanou dopravu provozuje.
JMK k 1. 1. 2020 připravuje doplnění Tarifu IDS JMK – zavedení nových úsekových 
jízdenek pro cesty na železnici, které rozšíří nabídku pro cestující na krátké vzdálenosti. 
Smyslem informace na webových stránkách IDS JMK bylo sdělení, že odpadnou 
nepříjemné situace a reálné stížnosti cestujících na odbaveni dražší jízdenkou, 
nikoli tvrzení, že Tarif IDS JMK je vždy výhodnější (byť to tak mohlo být pochopeno). 
Samozřejmě existují relace, zejména v případech, kdy cestující nepoužívá návaznou 
dopravu (BUS či MHD), kdy je jízdné dle tarifu dopravce v současné době výhodnější. 
S ohledem na zavedení úsekových jízdenek na železnici však počet relací, v nichž by 
byl tarif dopravce výhodnější než tarif IDS JMK, výrazně ubyde.

 kde se budou nově kupovat jízdenky?

Prodej jízdenek IDS JMK bude zajišťován obdobně jako v současnosti. Tedy v osobních 
pokladnách dopravců, na pobočkách České pošty, v mobilní aplikaci IDS JMK 
Poseidon a jednorázové jízdenky nově i přímo ve vlacích u průvodčích. Pro prodej 
předplatních jízdenek je připravován e-shop Jihomoravského kraje, který by měl být 
spuštěn v průběhu roku 2020. České dráhy byly osloveny o možnost zapracování 
prodeje jízdenek IDS JMK i do jejich e-shopu, příp. mobilní aplikace MůjVlak – jednání 
probíhá. Prodejní kanály jízdenek Českých drah budou stávající.

 Budou v těch krajem objednávaných vlacích jezdit průvodčí čd, případně 
průvodčí krajští, či jak se budou jízdenky kontrolovat?

Ano průvodčí budou ve vlaku tak jako nyní. Současně dojde k posílení revizorské 
činnosti ze strany společnosti KORDIS JMK, a.s. 

 Bude možné v krajských vlacích cestovat na celodenní síťovou jízdenku čd, nebo 
na skupinovou víkendovou jízdenku celosíťovou?

V rámci mezikrajských i vnitrokrajských relacích budou na území JMK ve vlacích ČD 
platit oba tyto celosíťové doklady.

 neobáváte se komplikací na místě? třeba že budou cestující přestupující z rychlíku 
muset navíc k pokladně a přípoj nestihnou?

Neobáváme. Pokud pojede cestující za jakékoliv stanice v rámci ČR do 
Jihomoravského kraje, bude si moci tak jako nyní koupit jízdenku v tarifu dopravce až 
do své cílové stanice na území JMK před nástupem do vlaku – nic se pro cestujícího 
nemění.

 pokud je možno v rámci kraje si zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, pak tedy 
manipulační poplatek pro průvodčího stále platí, nebo už ne? že třeba ve vlaku bude 
ta jízdenka trochu dražší, než na nádraží?

Pokud cestující nastoupí v neobsazené stanici, případně ve stanici, kde již bude 
pokladna uzavřena, bude jízdenka v tarifu IDS JMK prodána bez přirážky. V opačném 
případě bude manipulační přirážka uplatněna. Co se týká tarifu TR10 musí dotaz 
směřovat na ČD. 

 jak tedy zjednodušeně bude vypadat proces zakoupení jízdenky oproti 
dosavadnímu systému?

Proces zakoupení jízdenky bude v zásadě stejný jako nyní. Vždy budete odbaveni 
jednou jízdenkou. Pro vnitrokrajské cesty v osobních a spěšných vlacích pouze v tarifu 
IDS JMK, v ostatních případech pak podle tarifu dopravce.  



otáZky a odpovědi k prodeji 
a uZnávání jíZdenek ve vlacích
od 1. ledna 2020  (STRANA 2)

integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

 pokud například student bude pravidelně vyjíždět z ostravy do Brna, tak má stále 
možnost zakoupit si jízdenku v aplikaci čd a nemusí si kupovat dvě odlišné?

Ano, pro cestujícího v obdobných mezikrajských relacích se nic nemění. Pokud bude 
chtít do Brna cestovat s ČD, bude postupovat jako nyní. Jen upozorňujeme, že na 
relaci Brno – Ostrava přes Vyškov by měl dopravu nově zajišťovat pro Ministerstvo 
dopravy Regiojet. Pokud bude chtít využít jeho služeb, musí si pořídit jízdenku 
dopravce Regiojet, jízdenky ČD zde nebudou platit.  

jaký má smysl teď rok užívat krajské tarify a od prosince příštího roku národní 
tarify?  proč se to celé neoddálilo, aby se hned mohly využívat národní tarify?

Krajský tarif IDS JMK platí od roku 2004, tzn. letos už to je 15 let a plně integruje veškerou 
veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji. V rámci přeprav uvnitř území JMK není 
důvod souběhu dvou či více tarifů, obdobně jako již 15 let v autobusové dopravě, 
kde je uplatňován rovněž pouze Tarif IDS JMK a neplatí vlastní tarify autobusových 
dopravců. Otázka národního tarifu není v kompetenci Jihomoravského kraje, ale 
Ministerstva dopravy. JMK v rámci nabídkového řízení na dopravce, které JMK zahájil 
v roce 2017, počítal s původní avizovanou předpokládanou platností národního tarifu 
od prosince 2019. Bohužel se tento termín MD nepodařilo dodržet. Z důvodu absence 
národního tarifu tak JMK přistoupil k dohodě s ČD o akceptaci jízdních dokladů pro 
mezikrajské přepravy tak, aby cestující byl vždy odbaven jedním jízdním dokladem. 

 od kdy bude platit nová dohoda čd a jmk ohledně prodeje jízdenek?

Nová smlouva o veřejných službách mezi ČD a JMK je účinná od 1. 1. 2020. Kromě 
vlastní smlouvy o závazku veřejné služby finišují práce s ČD na uzavření tzv. akceptační 
smlouvy, na jejímž základě budou jízdní doklady ČD uznávány pro mezikrajské cesty, 
vybrané síťové jízdenky (mimo jiné In Senior, In Business a In 100) i pro všechny 
vnitrokrajské cesty. Tato akceptační smlouva bude platit i na výkony, které na území 
Jihomoravského kraje objednávají sousední kraje. Obdobně probíhají finální jednání i 
ke smlouvě o integraci vlaků dálkové dopravy na území Jihomoravského kraje.

 prosím o vysvětlení konkrétních příkladů. pokud někdo pojede z české třebové 
do vranovic, tedy přestupuje v Brně na osobák, může jet na jednu jízdenku čd?

Ano, na základě akceptační dohody bude odbaven jednou jízdenkou dle tarifních 
podmínek ČD, konkrétně tarifuTR10. 

 pokud někdo pojede ze Zastávky do třebíče jedním osobákem, může jet na jednu 
jízdenku čd?

Ano, na základě akceptační dohody bude odbaven jednou jízdenkou dle tarifních 
podmínek ČD, konkrétně tarifuTR10. V tomto úseku bude moci alternativně využít i 
jízdenku dle připravovaného tarifu Veřejné dopravy kraje Vysočina, jehož platnost 
bude na základě předběžné dohody krajů zasahovat na území JMK právě až do 
Zastávky u Brna.

 v jakých případech se nově budou v jihomoravském kraji uznávat jízdenky 
českých drah?

Jízdenky ČD v rámci tarifu TR10 se budou uznávat ve všech osobních a spěšných 
vlaků při cestách z JMK do sousedních krajů. Navíc i na vnitrokrajské přepravy 
budou platit síťové jízdenky (mimo jiné ČD IN100, IN Business a IN Senior). Ve vlacích 
objednávaných Ministerstvem dopravy či provozovaných na komerční riziko ČD 
budou jízdenky Českých drah platit i nadále bez omezení.

 jaké karty českých drah přestanou platit?

V zásadě žádné platit nepřestanou. Pro mezikrajské přepravy budou plně použitelné i 
nadále. Pokud je však cestující využíval jen pro nákup jízdenek pro vnitrokrajské cesty 
osobními a spěšnými vlaky v rámci JMK, mohou se stát zbytnými. 

 jaké naopak se budou i nadále uznávat?

Pro mezikrajské cesty a pro jízdy s využitím jen spojů dálkové dopravy všechny, pro 
vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci JMK zůstanou plně v platnosti 
síťové jízdenky například ČD IN100, IN Business a IN Senior. Konečný výčet těchto 
dokladů je ještě předmětem jednání s ČD.

 kdy začnou změny platit?

Změny vstoupí v platnost 1.1.2020.

 jak půjde koupit jízdenku na vlak objednaný krajem? pokud pojedu z prahy 
například do moravského krumlova, budu si moct koupit na hlavním nádraží v praze 
rovnou jízdenku na všechny vlaky, případně zda si lístek koupím na e-shopu čd? 
Bude možné jízdenky (krajský tarif) pořídit přímo ve vlaku? Za jakých podmínek?

Pro mezikrajské cesty bude moci cestující nadále využít jízdní doklady ČD, v současné 
době finišuje uzavření příslušené akceptační dohody mezi ČD a JMK. Celosíťově 
platné jízdní doklady ČD (například ČD IN100, IN Business a IN Senior) budou nadále 
platné ve vlacích ČD i na území Jihomoravského kraje. Jízdenku na spoje provozované 
ČD z Prahy do Moravského Krumlova si budete moci jako nyní zakoupit i v e-shopu 
ČD. Jízdenky IDS JMK si bude možné nově zakoupit i vlacích, ale pouze na území 
Jihomoravského kraje. Pokud cestující bez jízdenky nastoupí do vlaku v neobsazené 
stanici, případně ve stanici, kde již bude pokladna uzavřena, bude jízdenka v tarifu IDS 
JMK prodána bez přirážky. V opačném případě bude manipulační přirážka uplatněna. 

 umožníte prodej jízdenek v aplikacích čd v rámci tarifu kraje (např. můj vlak)?

Jihomoravský kraj s možností prodeje jízdenek IDS JMK prostřednictvím aplikace 
MůjVlak oslovil České dráhy, jednání dosud nebyla uzavřena. Pro pořízení může 
cestující využít přímo mobilní aplikaci IDS JMK – POSEIDON. Nákup jednorázové 
jízdenky v aplikaci POSEIDON je pro cestujícího i cenově výhodnější, protože jízdenku 
pořídí se slevou cca 10% oproti běžným cenám.

 proč vlastně k této změně dochází? nedůvěřujete datům o tržbách podle tarifu 
českých drah, že jsou zcela věrohodná? neměli byste z tr10 nakonec vyšší tržby?) 
nebo jaký je skutečný důvod?

V rámci přeprav uvnitř území JMK není důvod k souběhu dvou či více tarifů, obdobně 
jako již 15 let v autobusové dopravě, kde je uplatňován rovněž pouze Tarif IDS JMK a 
neplatí vlastní tarify autobusových dopravců. V současné době v rámci vnitrokrajských 
cest si může cestující vybrat levnější variantu mezi tarifem IDS JMK a tarifem TR10. 
Fakticky se aktuálně jedná o konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované 
dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená 
vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu JMK dopravci, který dotovanou 
dopravu provozuje. Z důvodu absence národního tarifu JMK přistoupil k dohodě s 
ČD o akceptaci jízdních dokladů pro mezikrajské přepravy tak, aby cestující byl vždy 
odbaven jedním jízdním dokladem. Co se týká problematiky tržeb, neočekáváme, 
že bychom měli z tarifu TR10 vyšší tržby. Naším cílem je udržení celkových tržeb v 
regionální železniční dopravě na stávající úrovni.

 neobáváte se situace, kdy nebudou vlakové čety motivovány jako dosud k 
prodeji jízdních dokladů (% z tržeb jako dosud) a tím pádem může nakonec dojít k 
poklesu vybraných tržeb?

Věříme, že zaměstnanci dopravce, v případně JMK Českých drah, budou i nadále 
řádně plnit své povinnosti. Případný laxní přístup pak bude podléhat sankcím dle 
uzavřené smlouvy.

 chystáte nějaké posílení revizorské činnosti? Budete na tuto činnost případně 
přijímat další zaměstnance?

Ano, s navýšením poštu revizorů počítáme, revizorská a kontrolní činnost zajišťovaná 
KORDIS bude výrazně posílena. 

 jakým způsobem bude řešeno rozúčtování tržeb v případě mezikrajských jízdenek?

Rozúčtování tržeb v tarifu TR10 u mezikrajských jízdenek budou dělat ČD dle vlastní 
metodiky

 kdy bude definitivně jasné, jaké doklady čd budete uznávat?

Doufáme, že co nejdříve. 

 jak to bude s uznáváním mezinárodních jízdenek ve vlacích ids jmk (např. 
interrail)?

V osobních a spěšných vlacích na území JMK budou mezinárodní jízdenky (např. 
InterRail) podle připravované akceptační dohody akceptovány.
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Tiskové chyby vyhrazeny


