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• KORDIS JMK, spol. s r. o. – vznik 2002 

 Společníci (zakladatelé) : 

 Jihomoravský kraj       (51%) 

 Statutární město Brno (49%) 

 

• Poslání: Servisní organizace pro 
společníky 

 Cíl 1: Spuštění a provozování IDS JMK 

 Cíl 2: Zajištění dopravní obslužnosti 

 

• Činnosti KORDIS JMK 

 Rozvoj IDS JMK 

 Provoz IDS JMK 

 

KORDIS je zakládajícím členem České 

asociace organizátorů veřejné dopravy. 

 
 KORDIS JMK, spol. s r. o. 
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JMK: Počet obyvatel: 1,1 mil.  -  Počet obcí: 673 -  Rozloha 7195 km2  

 
Statistika IDS JMK k 12. prosinci 2010 

Počet obyvatel v IDS JMK 1 212 530 

Počet obcí v IDS JMK 725 

Počet dopravců v IDS JMK 23 

Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. 

- městská doprava v Brně vzkm 38 mil. 

- regionální bus doprava vzkm 41 mil. 

- železniční doprava vlkm 9 mil. 

- městská dopr. v 8 městech vzkm  2,5 mil. 

- rychlíky v IDS JMK 2 mil. 

Podíl předplatních jízdenek 59 % 

Subvence JMK do veřejné dopravy  
(mil. € / rok) 

cca 50 

Subvence města Brna do veřejné 
dopravy (mil. € / rok) 

cca 50 
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Počet linek 329 

- vlakové linky 25 

- regionální autobusy 195 

- městské linky v Brně 76 

- městské linky v dalších 8 městech 33 

Počet spojů za běžný prac. den >20 tis. 

- městská doprava v Brně 11 642 

- regionální autobusy 7 627 

- vlaky 925 

Počet návazností denně 31 650 

Celkem vypravených vozidel (souprav) 1300 

- regionální autobusy  590 

- vozidla městské dopravy v Brně 570 

- vozidla MD v dalších 8 městech 50 

- vlakové soupravy 100 

Celkem zastávek 3348 

- v Brně 601 

- mimo Brno 2747 

Počet návštěvníků webu (2009) >1 mil. 

Počet telefonních dotazů (2009) >50 tis. 

Počet emailových dotazů (2009) 3631 

 
Statistika IDS JMK k 12. prosinci 2010 
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Více než 30.000 návazností 

denně 

PŘESTUPNÍ 

UZLY 



7 

 
Centrální dispečink IDS JMK 

Paralelně na pracovišti 3 dispečeři + ved. (mimo špičku 1) 

• 1 dispečer řídí provoz 580 reg. autobusů a jejich návaznosti na 
vlaky a městskou dopravu v Brně 

• 1 dispečer řeší dotazy cestujících + výpomoc při větších 
zátěžích 
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Původní dispečerské pracoviště 
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Nové dispečerské pracoviště 2011 
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CED 
(CEDRIS) 

DPMB 
(RIS) 

ČD 
(CDS) 

AUTOBUSY 
(MSP) 

ELP 
(ELPIS) 

AUTOBUSY 
(TENKÝ KLIENT) 

VEŘEJNOST 
(WEBOVÉ SLUŽBY) 

 
Řešení CED 
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MSP – modul sledování polohy 

ELP – elektronický informační panel 
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Úvodní strana CED 

Mapová část 

Tabulková část 

Komunikace  
s vozidly 

Poloautomatické 
řeš. návazností 

Ovládání 
 infopanelů ELP 

Statistické 
vyhodnocování 
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Zobrazení vozidel na mapě 

Přehled všech vozidel 
(vlaky, busy, MD) 

Informace o vozidle 
možnost zprávy / hovoru 

Pokyny k dodržení 
návazností 
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Mapový podklad – různé druhy dopravy 

Je možné zobrazit samostatně různé druhy dopravy: 
městskou dopravu v Brně, regionální autobusy i vlaky. 
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Mapový podklad – různé druhy dopravy 

Je možné zobrazit samostatně různé druhy podkladových 
map: plán sítě, ortofoto, komunikační síť 
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 Zobrazení vozidel – velká přesnost polohy 
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 Zobrazení vozidel – tabulkové pohledy 
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 Komunikace s řidiči – textové zprávy 
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Hrazeno projektem BENEFIT – odjezdy on-line 

 Systém pro informování o odjezdech v reálném čase ze všech 
zastávek IDS JMK prostřednictvím mobilního telefonu. 

www.idsjmk.cz/odjezdy 
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Hrazeno projektem BENEFIT – plán zastávek on-line 

 Webová mapa zastávek s on-line odjezdy, jízdními řády a 
možností vyhledání spojení. 

www.idsjmk.cz/plan 

Odjezdy on-line Jízdní řády Vyhledat spojení 

Rychlé přepnutí 

Navigace 
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 Spolupráce CED s dalšími systémy a výhledový rozvoj 

V současné době CED není propojen  
s dispečinky jiných krajů (neexistují).  

KORDIS již dnes umožňuje využívání  
dat dopravcům a SUS JMK  

prostřednictvím „tenkého klienta“. 

Podporujeme vytvoření celostátního informačního 
systému, který by poskytoval cestujícím  

real-time data o vozidlech. 
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Rozvoj CED v nejbližších letech 

Zlepšení přesnosti vyhodnocování dat  

Automatické vyhodnocování průjezdu zastávkou 

Automatické odhalování mimořádností v dopravě 

Predikce zpoždění i mimo zastávky 

Automatické informování cestujících o problémech 

Doplňování informačních panelů 

Interoperabilita s ostatními systémy 

Otevřený protokol 
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Děkuji za pozornost ! 

Kontakt:  

Tel.: +420 543 426 651 

Email: info@kordis-jmk.cz 

WWW: kordis-jmk.cz 

Ing. Jaromír Holec 
ředitel KORDIS JMK 

 

 


