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KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD IDS JMK
2022
JÍZDNÍ ŘÁD
CELOSÍŤOVÝ

Knižní jízdní řád IDS JMK 2022 je k zakoupení na
kontaktních centrech IDS JMK - Brno, Břeclav, Kyjov,
Vyškov, Boskovice a na vybraných pokladnách Českých
drah v Jihomoravském kraji. V Brně také na Novobranské
18 (DPMB).

1. DÍL

Knižní jízdní řád se prodává jako dva díly. První díl obsahuje
jízdní řády vlaků a regionálních autobusů. Druhý díl bude
zahrnovat linky 1-99 v Brně. V prvním dílu je kupón, který
umožňuje vyzvednutí druhého dílu KJŘ.

VLAKOVÉ LINKY A
AUTOBUSOVÉ LINKY 100 A VÝŠE

2022

2022-ObalkaRegion.indd 1

Označování jízdenek
na nástupišti
PROSÍME NEZAPOMEŇTE,
že jednorázové papírové
jízdenky zakoupené předem
z automatu nebo na
pokladně ČD musíte před
nástupem do vlaku označit
na nástupišti.
Průvodčí jízdenky neoznačují!

PLATÍ K 12. PROSINCI 2021

Cena za oba díly je 99 Kč.

3.12.2021 13:53:55

Doporučujeme kupovat jízdenky v
mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Do vlaku nebo autobusu nastupujte již
s platnou jízdenkou.
Děkujeme za pochopení.

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Druhý díl se aktuálně tiskne - předpokládáme, že bude k
vyzvednutí v týdnu 17. - 21. ledna 2022.

www.idsjmk.cz
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CESTOVÁNÍ
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Nabídka pracovní
pozice
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Kombinace jízdních dokladů - předplatní + jednorázová jízdenka = SLEVA
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Držitelé nepřenosných i přenosných předplatních jízdenek včetně
seniorů nad 70 let, děti od 6 do 10 let, doprovodu dítěte do 3
let a držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou využít výhodnou
kombinaci jízdních dokladů:
• při cestě jakoukoli linkou IDS JMK mimo zóny platnosti předplatní
jízdenky si kupují jednorázovou jízdenku pouze pro zóny, v nichž jim
jejich předplatní jízdenka neplatí.
• jednorázovou jízdenku si u řidiče zakoupí nebo v označovači označí
již při zahájení cesty. Není tedy nutné během jízdy vybíhat z vlaku nebo
si jízdenku označovat během cesty v autobusu. Označením příslušné
jednorázové jízdenky a jejím použitím společně s předplatní jízdenkou
získává cestující tzv. kombinovanou jízdenku, která je přestupní a jejíž
platnost se zjistí následovně:
a) Zónová platnost: je dána součtem platnosti zón jízdenky předplatní
(včetně zóny nástupní) a zónové platnosti jízdenky jednorázové. U
předplatní jízdenky se počítají pouze zóny, kterými cestující projede
po označení jednorázové jízdenky. Jízdenka doplatková pro jednu zónu
v případě kombinace jízdních dokladů nahrazuje chybějící jednu zónu.
b) Časová platnost: je stejná jako časová platnost jednorázové jízdenky
vydané na stejný počet zón, jako má jízdenka kombinovaná.

PŘÍKLADY
Příklad: Cestující, který je držitelem nepřenosné předplatní jízdenky
pro zóny 100 + 101, jede z Brna do Moravských Knínic (Želešic, Kuřimi,
Šlapanic, Blažovic, Podolí atd.).
a) Při nástupu v Brně v zóně 100 si označujete doplatkovou jízdenku
na 1 zónu za 16 Kč. Ta mu společně s jeho předplatní jízdenkou vytvoří
kombinovanou jízdenku. Její zónová platnost se určí následovně: počet
zón, které zbývají z jeho předplatní jízdenky po hranici její platnosti jsou
dvě (100 a 101), šestnáctikorunová jízdenka se bere jako jedna zóna.
Kombinací předplatní jízdenky a jednorázové jízdenky tedy cestující
získá jízdenku třízónovou přestupní, která platí 90 minut.
b) Pokud v Brně pojede např. z Králova Pole ležícího v zóně 101, získá
dvouzónovou kombinovanou jízdenku s platností 60 minut.
c) Stejnou kombinaci jízdenek, jakou použil při cestě z Brna do svého
cíle, využije cestující i při zpáteční cestě.

KOMBINACE

2

zóny

• kombinaci jízdenek lze použít obousměrně – tzn. buď během cesty
platí nejprve předplatní jízdenka a potom jednorázová jízdenka nebo
naopak.
•cestující může kombinaci jízdních dokladů při dodržení výše uvedených
pravidel využít pro cestu přes libovolný počet zón.
• doporučujeme cestujícím, aby si v případě, že chtějí jízdenky
kombinovat, připravili příslušné jednorázové jízdenky předem.
Napomohou tak rychlejšímu odbavení a odjezdu autobusu.

• Doplatková jízdenka na 1 zónu za 16 Kč nahrazuje chybějící 1 zónu.
•Jízdenka s platností 15 (45) minut / 2 zóny nahrazuje chybějící
2 zóny.

4

zóny

Jednodenní
jízdenka
100+101

zóny

Jiné kombinace jízdních

3

zóny

4

zóny

zón

5 120
min

zóny

Kombinovaná
jízdenka

8 150
min

90
min

Jednorázová
jízdenka

6

24
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Kombinovaná
jízdenka

90
min

Jednorázová
jízdenka

Předplatní
jízdenka

• v žádném případě nelze použít kombinace předplatní jízdenky a
jízdenky úsekové.
• nelze kombinovat úsekové jízdenky vydané pro městské dopravy
v Adamově, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Mikulově, Kyjově, Vyškově a
Znojmě s jednorázovými jízdenkami.

Jednorázová
jízdenka

Předplatní
jízdenka

zón

Kombinovaná
jízdenka

90
min

8 150
min

zón

dokladů než zde uvedené

nejsou povoleny!
Nelze kombinovat dvě jednorázové jízdenky.

Aktuální a platné znění Tarifu IDS JMK

Nelze kombinovat předplatní úsekové jízdenky pro Adamov,

je vždy uveřejněno na webu

Blansko, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Mikulov, Vyškov a Znojmo!

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Aktuální změny

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE

VÝLUKA HRUŠOVANY - ŽIDLOCHOVICE

8. - 9. 1. 2022 (9:30-16:25)

10. 1. 2022 (8:45-12:55)

S3
Ve dnech 8. a 9. 1. 2022 vždy od 9:30 do 16:25 hodin z důvodu
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu
linky xS3.
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.

VÝLUKA STRÁŽNICE - VESELÍ NAD MORAVOU
19. - 20. 1. 2022 (8:00-14:05)

S3
Dne 10. 1. 2022 od 8:45 do 12:55 hodin budou vlaky linky S3 v
úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice nahrazeny autobusy
náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK
„Hrušovany u Brna, žel. st.“
• Židlochovice - výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.
st.“, stanoviště 1
- nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.
st.“, stanoviště 3
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích
náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
15. - 16. 1. 2022 (8:00-16:00)

S91
Ve dnech 19. a 20. 1. 2022 v době vždy od 08:00 do 14:05 hodin
budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle
výlukového jízdního řádu jako linka xS91.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce
autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova „
• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích
náhradní dopravy zajištěna.

S3
Ve dnech 15. a 16. 1. 2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin z důvodu
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky
xS3.
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.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ BRNO - KUŘIM (10:30-16:30)
15. - 16. 1. 2022
S3
Ve dnech 15. a 16. 1.2022 vždy od 10:30 do 16:30 hodin nepojedou
následující vlaky linky S3 úseku Brno-Královo Pole – Kuřim:
4923, 4925, 4969, 4971, 4973, 4975
4918, 4920, 4922, 4926, 4928, 4972
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích
náhradní dopravy zajištěna.

www.idsjmk.cz

5 4317 4317

info@kordis-jmk.cz

www.fb.com/idsjmk.cz

eshop.idsjmk.cz
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Aktuální změny

ZMĚNA ČASŮ ODJEZDŮ VYBRANÝCH VLAKŮ NA
LINCE S2
15. - 16. 1. 2022
S2
Ve dnech 15. a 16. 1. 2022 vždy od 8:20 do 15:45 hodin z důvodu
nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad
Svitavou do Letovic dříve dle výlukového jízdního řádu.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINKÁCH S3 A R8
29. - 30. 1. 2022
S3, R8
Ve dnech 29. a 30. 1. 2022 vždy od 8:50 do 16:40 hodin budou z
důvodu omezené kapacity trati odřeknuty následující vlaky:
V úseku Brno hl.n. – Kuřim nepojedou vlaky linky S3:
4970, 4920, 4926, 4972 / 4921, 4925, 4971, 4975
V úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8:
1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118
1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125
Ostatní vlaky S3 a R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

ZASTÁVKA LAA AN DER THAY, STADTPLATZ BEZ
OBSLUHY
11. 1. 2022 (6-16)

Předplatní
elektronické
jízdenky
kupujte z pohodlí
domova na
oficiálním
eshopu
eshop.idsjmk.cz

104
Spoje linky 104, které mají na své pravidelné trase zastávku
Laa an der Thaya, Stadtplatz, ji budou vynechávat. Místo
toho budou dočasně obsluhovat zastávku Laa an der Thaya,
Staatsbahnstraße, která se nachází na hlavní silnici B45 směrem
k vlakovému nádraží Laa a.d. Thaya.
Změna zastávek:
zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz - dočasně bez obsluhy. Dočasné
přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky Laa an
der Thaya, Staatsbahnstraße pro linku 104 IDS JMK.

X
X XXX
X
X
X
XXX

XXXX

K
IDS JM

www.idsjmk.cz
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
Činnosti zabezpečované KORDIS JMK

trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje
jízdní řády, optimalizuje vedení linek
zpracovává plány organizace dopravy v Jihomoravském kraji a ve
městě Brně
účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací.
navrhuje úpravy sítě linek, podílí se na rozvoji systému
zpracovává jízdní řády pro regionální autobusy a vlaky, koordinuje
s DPMB odjezdy městských linek
stanovuje pravidla návazností mezi spoji
provozuje Centrální dispečink IDS JMK
zpracovává data o jízdncíh řádech pro vyhledávače spojení

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/pracovnici
– konstruktér/konstruktérka autobusových jízdních řádů pro
dlouhodobý pracovní poměr.

poskytuje on-line data o poloze spojů a aktuálním zpoždění
připojeným aplikacím a subjektům

Náplň práce:

zpracovává návrhy Tarifu a Smluvních přepravních podmínek IDS
JMK a řeší případné nejasnosti

tvorba koncepčních jízdních řádů v dané oblasti (řešení připomínek

provozuje přibližně 200 ELPů - elektronických informačních panelů
na přestupních uzlech a zastávkách
provozuje 1000 ks palubních počítačů v regionálních autobusech

obcí a cestujících, návaznosti na další druhy dopravy);

zabezpečuje přepravní kontrolu v autobusových i vlakových linkách
IDS JMK

spolupráce s autobusovými dopravci;

účastní se mezinárodních projektů podpořených EU

řešení výlukové organizace dopravy v dotčené oblasti;

provozuje EOC - elektronické odbavování cestujících a eshop
prodávající elektronické jízdenky

zapracování jízdních řádů do SW CHAPS;

provozuje prodejní a informační mobilní aplikaci POSEIDON
zajišťuje kontrolu dodržování smluvních ujednání dopravci

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost autobusové dopravy v Jihomoravském
kraji;
firemní benefity; pružnou pracovní dobu; práci, která má smysl;
Požadujeme:
- komunikativnost, samostatnost, ochotu učit se nové věci

propaguje využívání IDS JMK a veřejné dopravy, usiluje o nárůst
spokojenosti a počtu cestujících
provádí marketingové průzkumy
zajišťuje dělení tržeb v systému
zpracovává ekonomické podklady pro Jihomoravský kraj a další
objednatele
zpracovává potřebné právní dokumenty pro společnost i pro
Jihomoravský kraj

- praxe v oboru a znalost linkového vedení IDS JMK výhodou

podílí se na přípravě výběrových řízení Jihomoravského kraje a
dalších objednatelů na zajištění dopravy a další zakázky

Kontakt:

spolupracuje na smart řešeních ve veřejné dopravě, při modernizaci
a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů.

Vaše životopisy a motivační dopisy posílejte na email:
info@kordis-jmk.cz do 20. ledna 2022.
Těšíme se na Vás!

www.idsjmk.cz
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