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IDS JMK POSEIDON
NOVÁ VERZE KE STAŽENÍ ZDARMA

APP

ANDROID APP ON

Google play

Vážení cestující,
spustili jsme novou verzi mobilní aplikace
IDS JMK POSEIDON pro chytré mobilní telefony.
Mobilní aplikace nabízí následující chytré možnosti:
zakoupení jednorázové jízdenky
online odjezdy vozidel
vyhledávač spojení
aktuality
plánky a mapy

Načti a
stahuj
zdarma
AVAIABLE ON THE

App Store

IDS JMK
POSEIDON

KNIŽNÍ
JÍZDNÍ
ŘÁD 2018
ZÁKAZ
KOUŘENÍ

PŘEDPRODEJNÍ
MÍSTA IDS JMK

SLEVOVÝ
PROGRAM

ve vozidlech i na
zastávkách

železniční stanice, předprodeje
aut. dopravců, Česká pošta

Muzeum
Vyškovska

Kouření je zakázáno ve všech vozidlech IDS
JMK (vlaky, regionální autobusy, tramvaje,
trolejbusy, městské autobusy) a také na všech
zastávkách a železničních stanicích.

Předplatní jízdenky můžete zakoupit na
následujících místech:

Děkujeme Vám,
že dodržujete přísný zákaz kouření.

Předprodeje DPMB koupíte kompletní
sortiment předplatních i jednorázových jízdenek
kromě úsekových/dvouúsekových jízdenek.

Originální výstavy a přednášky nabízí
návštěvníkům Muzeum Vyškovska. Aktuální
výstava představuje Vyškov po velkém požáru
v roce 1917.
S jízdenkou IDS JMK máte možnost získat
slevu na vstupné ve výši 20 %.

Železniční stanice koupíte kompletní sortiment
předplatních i jednorázových jízdenek.

Předprodeje regionálních dopravců prodávají
měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky úsekové/
dvouúsekové, zónové na 1, 2, 3 nebo 4 zóny.
Česká pošta (pobočky mimo Brno) - prodává
měsíční předplatní
jízdenky
úsekové/
dvouúsekové, zónové na 1, 2, 3 nebo 4 zóny.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

Od 9. 3. do 16. 4. 2018 bude probíhat výluka na železniční trati mezi Brnem a Slavkovem u Brna. V
pracovní dny budou některé vlaky linky R56, S6 v úseku Brno hl. n. – Slavkov u Brna nahrazeny autobusy
náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu. Náhradní doprava pojede po odlišných linkách:

VLAKOVÁ VÝLUKA BRNO SLAVKOV U BRNA

Linka A – jede z Brna přímo do Slavkova u Brna, kde bude zajištěn přestup na vlak a opačně.

09. 03. - 16. 04. 2018

Linka B – linka slouží pro obsluhu Šlapanic, Ponětovic, Blažovic a Křenovic. Ve Slavkově u Brna je
zajištěn přestup na vlak.

S6, R56

Linka R – linka slouží jako náhrada spěšných vlaků; jede z Brna přímo do Slavkova u Brna, kde bude
zajištěn přestup na vlak a opačně.
Linka X – nahrazuje vlaky S6/4103 a S6/4107 v úseku Brno-Židenice – Brno-Slatina.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Brno hlavní nádraží - na ulici Uhelná (parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká)
• Brno-Židenice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židenice, nádraží“ (pouze linka X) a na ulici
Hladíkova na zastávce autobusů IDS JMK „Tržní“ (linky 47, 49) (linky A a B)
• Brno-Černovice - na ulici Hladíkova na zastávce autobusů IDS JMK „Tržní“ (linky 47, 49)
• Brno-Slatina - na ulici Řípská na zastávce autobusů IDS JMK „Řípská“ (linky 31, E76) a na zastávce
autobusů IDS JMK „Slatina, nádraží“ (pouze linka X)
• Šlapanice - na zastávce autobusů IDS JMK „Šlapanice, žel. st.“
• Ponětovice - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Ponětovice, žel. st.“
• Blažovice - ulice Nádražní na křižovatce ulic Nádražní a U dráhy
• Křenovice dolní nádraží - na ulici Václavská na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, dol. žel. st.“
• Slavkov u Brna - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Slavkov u Brna, žel. st.“
Ve dnech 5. až 8. 3. 2018 vždy od 8:00 do 14:00 hodin budou vybrané vlaky linek R8 a R12 mezi
Brnem a Vyškovem nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu.

VLAKOVÁ VÝLUKA BRNO VYŠKOV NA MORAVĚ
5. - 8. 3. 2018 (VŽDY 8-14)

R8/R12
VLAKOVÁ VÝLUKA BRNO BLANSKO/LETOVICE
3. A 4. 3. 2018
(VŽDY OD 8:30 DO 16:35)

S2

Vlaky linky R8/ 844, 842, 840, 838, 827, 829, 831, 833
Vlaky linky R12/ 914, 912, 910, 907, 909, 911
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová
▪ Vyškov na Moravě – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Vyškov, žel. st.“)
Ve dnech 3. a 4. 3. 2018 vždy od 8:30 do 16:35 hodin proběhne výluka na lince S2 mezi Brnem a
Letovicemi. Vybrané vlaky linky S2 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno hl. n. do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících mezi uvedenými
stanicemi. V ŽST Adamov je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice.
POZOR: Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 19 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka B – přímá linka ze stanice Brno hl. n. do stanice Blansko. V ŽST Blansko je zajištěn přestup
cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 7 min. dříve oproti
pravidelnému JŘ!
Linka C – jede ze stanice Brno hl. n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj na linku 210).
Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 11 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl. n. přes Babice nad Svitavou,
Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno hl. n. V ŽST Blansko je zajištěn přestup
cestujících ze směru Letovice na přímé autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka C – jede ze stanice Bílovice nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj od linky 210).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Linky A, C: Adamov – Babice n. S. – Bílovice n. S. – Brno-Židenice – Brno hl. n.
• Adamov – před staniční budovou;
• Babice nad Svitavou – na odstavné ploše pod LDN Babice nad Svitavou
• Bílovice nad Svitavou – na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, žel. st.“;
– v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, Žižkova“;
• Brno-Židenice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Židenice, nádraží“;
• Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová.
Linka B: přímý spoj Blansko – Brno hl. n.
• Blansko – před staniční budovou;
• Brno-Židenice – na ulici Drobného, na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Zimní stadion“;
• Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

PLÁNOVANÁ VÝLUKA PLOTNÍ
OD 12. 3. 2018
12, 40, 48, 50, 63, 64, 67, N95,
109, x12

Z důvodu zahájení výstavby tramvajové trati v ulici Plotní a související rekonstrukce části ulice
Dornych bude od pondělí 12. března 2018 (resp. od zahájení provozu nočních linek ve 23 hodin v
neděli 11. března) dlouhodobě vyloučen provoz tramvajové dopravy do Komárova a bude omezen
průjezd ulicemi Plotní, Dornych a po přilehlých komunikacích.
V první části stavby (úplná uzavírka ulice Dornych od křižovatky s ulicí Zvonařka po Svatopetrskou)
bude veškerá silniční doprava vedena obousměrně ulicí Plotní.
Linka 12
Tramvajová linka 12 bude v provozu ve zkrácené trase z Technologického parku na Zvonařku.
Náhradní dopravu v úseku Úzká – Komárov zajistí pravidelné autobusové linky 40, 48 a 63, doplněné
o mimořádnou autobusovou linku x12 v úseku Úzká – Komárov, a navíc bude z Komárova na Úzkou
po shodné trase prodloužena i autobusová linka 50.
Autobusové linky pojedou v obou směrech ulicí Plotní, tudíž vynechají ve směru do centra zastávku
Svatopetrská, náhradou obslouží zastávku Železniční (nově zřízenou i ve směru do centra u křižovatky
s ulicí Spěšnou) a zastávku Zvonařka obslouží v přeložené poloze. Ve směru z centra navíc obslouží
zastávku Konopná (nově zřízenou u tramvajové zastávky). Přestup mezi tramvajovou linkou 12 a
autobusy bude zajištěn v zastávce Úzká.
Linka 64
Linka 64 ve směru z Komárova na Červený písek odjíždět ze zastávky Mariánské náměstí zřízené na
parkovišti a pojede po stejné trase jako v opačném směru, tj. přes zastávku Černovická k zastávce
Škrobárenská a dále po pravidelné trase. Linka 64 vynechá zastávku Konopná.
Linka 67
Linka 67 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komárov / Mariánské náměstí v obou směrech
ulicemi Křenovou, Masnou a Černovickou. Spoje, běžně vedené pouze ve zkrácené trase Jundrov –
Zvonařka, budou prodlouženy na úsek Jundrov – Komárov / Mariánské náměstí. Výchozí zastávka
Mariánské náměstí bude u těchto spojů na parkovišti (společně s linkou 64).
Linka N95
Noční autobusová linka N95 pojede v obou směrech odklonem ulicí Plotní. Vynechá zastávky Kovářská,
Svatopetrská a ve směru do centra i zastávku Konopná. Náhradou obslouží zastávku Železniční a ve
směru z centra také zastávku Konopná. Zastávku Zvonařka obslouží v obou směrech v přeložené
poloze.
Linka 109 - ve směru na ÚAN Zvonařka pojede ulicí Plotní a vynechá tak zastávku Svatopetrská. Jízdní
řád uveřejněn na www.idsjmk.cz.
Zastávky bez obsluhy:
zastávka Kovářská - náhradou možno využít zastávek Zvonařka nebo Škrobárenská,
zastávka Svatopetrská - náhradou zastávka Železniční,
Konopná ve směru do centra - možno použít zastávky Komárov nebo Železniční.
Linka S2 dne 11. 3. 2018 od 12:30 do 15:25:

VLAKOVÁ VÝLUKA SKALICE
NAD SVITAVOU - BŘEZOVÁ
NAD SVITAVOU

Vlaky 4716, 4720 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Skalice nad Svitavou Březová nad Svitavou. Vlak 4718 bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou v úseku Skalice nad
Svitavou - Letovice. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

11.3. 2018 VŽDY 12:30 -15:25

S2
Boskovice

ZMĚNY ZASTÁVEK

Od pondělí 5. 3. 2018 budou linky 260, 261 a 262 projíždět stavbou v Boskovicích v ulici Dukelská.
Z tohoto důvodu dočasně nebude obsluhována zastávka Boskovice, U Kapličky.
Přesunuta bude také zastávka Boskovice, L. Vojtěcha o cca 40 metrů vzad.
Zastávka Příbram na Moravě, Jednota bez obsluhy linkou 420
Od 5. 3. do 31. 7. 2018 linka 420 vynechá zastávku Příbram na Moravě, Jednota.
Přesun zastávky Blatnice p. Sv. Ant., křiž. ve směru Veselí n/M
Od pondělí 5. 3. do soboty 31. 5. 2018 je přesunuta zastávka Blatnice p. Sv. Ant., křiž. ve směru Veselí
n/M ke kulturnímu domu. Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází u kulturního
domu.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OFICIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE
IDS JMK POSEIDON
Vážení uživatelé aplikace IDS JMK POSEIDON,
jsme rádi, že jste si naši aplikaci nainstalovali a že ji používáte. Rádi bychom Vás informovali, že je
vydána její nová verze, která reﬂektuje návrhy a názory mnohých z Vás.

APP

Hlavní zprávou je, že prakticky vše, na co jste byli zvyklí, zůstává nadále zachováno. Zvyšuje se ale
rychlost a mění se základní ovládání směrem ke standardům jiných aplikací. Nově už budou všechny
funkce aplikace dostupné pouze z mobilního telefonu, webové rozhraní bude dočasně využíváno jen
pro starou verzi a postupně ukončeno.
Velkou výhodou proti dřívějšku je zjednodušení přihlašování. Zatímco dříve bylo potřeba si pamatovat
přihlašovací jméno a heslo, nyní bude stačit se přihlašovat svým Google nebo Facebook účtem. Ti,
kteří tyto účty nemají, mohou nadále používat přihlašovací jméno a heslo. Google účet je výhodný
zejména pro uživatele Androidu, kterým vznikl automaticky při prvním spuštění telefonu. Při prvním
spuštění prosím použijte k registraci tu metodu přihlášení, kterou chcete používat i v budoucnu.

IDS JMK
POSEIDON

Pokud POSEIDON používáte pro kupování jízdenek, pak prosím věnujte pozornost následující
informaci: s novým POSEIDONEM dostáváte i nový účet a nový variabilní symbol. Pro případné
posílání peněz z bankovního účtu využívejte už jen nový variabilní symbol. Převod zůstatku starého
účtu na nový je možné udělat velmi snadno v sekci KREDIT - PŘEVOD ÚČ., kde zadáte původní
přihlašovací jméno a heslo a Váš původní zůstatek se přenese na nový účet.
Pokud jste zapomněli heslo do starého POSEIDONU, můžete si ho obnovit na
https://www.idsjmk.cz/Account/RecoverPassword.aspx.
Nová aplikace mírně mění ﬁlozoﬁi kupování jízdenek - pokud jezdíte po určité trase pravidelně, je dobré
si ji dát do oblíbených. Při dalším nákupu už stačí pouze kliknout na oblíbenou trasu a aplikace Vám sama
jednoduše najde nejbližší spojení a umožní k nim rovnou koupit jízdenku. Expresní nákup jízdenky pro Brno
(zóny 100 + 101) v ceně 19,50 Kč za 45 minut je i nadále zachován v sekci JÍZDENKY zcela dole.
Další novinkou je i rozšíření sortimentu SMS jízdenek. Ty nejsou kupovány přímo prostřednictvím
aplikace POSEIDON, ale prostřednictvím mobilního operátora a třetích stran. K nim je nutné vztahovat
případné reklamace. V POSEIDONU však máte kompletní přehled dostupných SMS jízdenek na
městské dopravy v ČR. Při příští cestě do Prahy, Ostravy či Olomouce už nebudete muset vzpomínat
na příslušná telefonní čísla a textace zpráv, POSEIDON je předvyplní za Vás.

NOVINKY V APLIKACI
zjednodušení přihlašování
rychlejší vyhledávání spojení
přehlednější
nový způsob nákupu jízdenek

Výrazně se zjednodušilo a zrychlilo vyhledávání spojení, aplikace si pamatuje naposledy zadané
zastávky a nabízí je jako první. Opět platí, že si je možné vybrané spojení uložit mezi oblíbené a příště
si takové spojení najít výrazně rychleji.
Potěšující zpráva je zde i pro uživatele iPhonů. Nová verze je samozřejmě určena i pro ně a bude
distribuována rovněž v nejbližších dnech. Získáte tak mimo jiné podobně jako uživatelé Androidu
možnost stornovat jízdenku před začátkem platnosti.
A ještě jedna věc nakonec: pokud jste držitelem elektronické předplatní jízdenky pro Brno a máte
zařízení s Androidem, pak si můžete propojit POSEIDON se svým účtem elektronické jízdenky ve volbě
ŠALINKARTA. Tato volba po zadání přihlašovacího jména a heslo zobrazí QR kód potřebný pro kontrolu
platnosti elektronické šalinkarty ve vlacích a regionálních autobusech.

AVAIABLE ON THE

ANDROID APP ON

App Store

Google play

Načti a
stahuj
zdarma

Poseidon se Vám aktualizuje sám. Pokud máte aktualizaci vypnutou, pak ji můžete provést manuálně.
Původní verze pro uživatele starších telefonů bude dočasně ponechána v provozu.

TIP NA VÝLET: SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO (HRAD VEVEŘÍ)
Z důvodů konání gastronomické akce Slavnosti moravského uzeného 2018 na hradě Veveří bude v sobotu 3. a v neděli 4. března 2018 mimořádně
posílena autobusová linka 303. Spoje linky 303 jedoucí podle platného jízdního řádu budou v případě potřeby operativně posilovány vozidly navíc.
Přístup do místa konání akce je zajištěn ze zastávky Hrad Veveří umístěné v tarifní zóně 310. Z toho důvodu upozorňujeme, že na všech pravidelných i mimořádných spojích linky 303 platí běžný tarif IDS JMK. Jízdenky je možné zakoupit při nástupu do vozidla linky 303 u řidiče nebo v automatu na jízdenky!
Na lince 303 není možné mimo zóny 100 + 101 použít SMS jízdenku! Můžete zakoupit jízdenku v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.
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Doporučené jízdenky:
Pokud máte jízdenku předplatní na zóny 101+101, dokupujete si jednorázovou doplatkovou jízdenku na 1 zónu.
Pokud nemáte předplatní jízdenku pro zóny 100+101, potřebujete při cestě z centra (ze zóny 100) jízdenku na 3 zóny za 27 Kč.
Více o akci na webu https://www.moravskeuzene.cz.
info@kordis-jmk.cz
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