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Společnost JIKORD s.r.o.

 Společnost založena Jihočeským krajem, vlastnictví kraje 100 % 

 Zahájení činnosti březen 2010

 Oddělení výkonu samostatné působnosti od přenesené 
působnosti státní správy v oblasti zajištění dopravní obslužnosti 
kraje 

 Zvýšení ekonomické efektivnosti vynaložených veřejných 
finančních prostředků na dopravní obslužnost regionu

 Aktuálně vynakládáno na dopravní obslužnost (2017)
1 092 mil. Kč 
z toho kraj  906 mil.Kč, stát 186 mil.Kč (do žel.dopravy)
železnice  615 mil.Kč, linková doprava 477 mil.Kč



Hlavní úkoly společnosti:

 Koordinace dopravy
 Vznik a rozvoj integrovaného dopravního systému
 Řešení podnětů občanů, samospráv, organizací v kraji
 Spolupráce při výstavbě P+R   a přestupních terminálů

 Optimalizace dopravních výkonů
 Odstranění souběhů linek
 Zajištění přestupních návazností spojů

 Racionalizace dopravní obslužnosti
 Modernizace vozového parku železnice i VLD
 Nízkopodlažní vozidla
 Malokapacitní autobusy
 Autobusy na zavolání

 Rozvojové záměry
 Zajištění veřejné dopravy po roce 2019 (dokumentace nabídkových řízení)
 Dispečink IDS
 Účast v mezinárodních projektech (dopravní model Jihočeského kraje)

 Účinná kontrola dopravců
 Provozní 
 Přepravní
 Ekonomická (ve součinnosti s ODSH)



Řízení společnosti

Radní pro 
dopravu

(nám.hejtmana)

Valná hromada

Rada kraje

Dozorčí rada

Jednatel společnosti

Zaměstnanci 



IDS JK - Českobudějovicko

5 dopravců

327 zastávek VLD

128 zastávek MHD 

77 zastávek MHD +VLD 

34 zastávek železnice

celkem

566 zastávek

zahájení 

1.1.2017

info@jikord.cz



Dopravci a linky v IDS Českobudějovicka

o České dráhy, a. s.

o GW BUS a. s. (dříve ČSAD JIHOTRANS)

o ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. 

o COMETT PLUS, s. r. o.

o Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

- Zajišťují více jak 90 % dopravní obslužnosti zvolené oblasti

- 5 železničních tratí, 60 linek VLD, 22 linek MHD

Informace o IDS:

www.idsjk.cz  

prodejní místa dopravců: GW Bus, ČSAD Autobusy, ČD

pohotovostní infolinka JIKORD: prac.dny 8 - 16 hod  380 070 206

pracovní dny 16-22 hod , víkendy 8 -20 hod                720 110 310



Základní principy IDS JčK

o V první fázi IDS Českobudějovicka papírové časové jízdenky pro 
pravidelné zákazníky na 7,30 a 90 dnů s tarifním zvýhodněním

o Personalizace - průkaz IDS

o Plné zapojení MHD v Českých Budějovicích, vlaků ČD včetně 
rychlíků (České Budějovice – Zliv a České Budějovice – Velešín)

o Tarif: zónový, podle katastrů obcí (zóna zahrnuje jednu či více 
sousedících obcí - dle velikosti katastru)

o Zachován  kilometrický tarif dopravců  pro jednotlivé jízdy



Rozvojové záměry IDS JčK

o postupné rozšíření systému, propojení s IDS Tábor a Jindřichův 
Hradec a dalších okresních měst (Český Krumlov, Písek…) 

o zavedení jednotlivých jízdenek

o zřízení centrálního dispečinku JIKORD pro IDS

o využití bankovních karet  VISA, MASTERCARD

o plná realizace od 12/2019 v souvislosti s novými smlouvami s 
dopravci včetně  nové organizace železniční i VLD v celém kraji 

o zapojení všech smluvních dopravců do IDS bude součástí 
dokumentace  nabídkového řízení i přímého zadání



Prodejní místa: 
- pokladny a informační kanceláře dopravců
- smluvní informační centra měst 
- další smluvní partneři
Informace o podmínkách a možnostech využití jízdenky:
www.jihoceskajizdenka.cz,  sdílení facebook

Jízdenka JIKORD plus



Základní údaje jízdenky JIKORD plus

cena jízdenky: 250,- Kč včetně DPH

počet osob: pracovní dny 1 + 1 dítě do 15 le
soboty, neděle, státní svátky 2 + 3 děti do 15 let

platnost: jeden den s přesahem do 3. hodiny ranní dne následujícího
- železnice: regionální doprava a rychlíky ve vymezeném území (mimo JHMD)
- VLD: u všech smluvních dopravců na území kraje (včetně jejich nedotovaných

spojů – dálkové linky)
- MHD: veškerá MHD v Jihočeském kraji

- územní přesahy:
linka WA 15 Telč (Kraj Vysočina) – Raabs an der Thaya (Dolní Rakousko)
linka 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji)
železnice: v rozsahu platnosti krajské jízdenky ČD, tj. do Plzeňského kraje,
Středočeského kraje a Kraje Vysočina



Územní platnost jízdenky JIKORD plus



České dráhy a.s. 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Města a svazky obcí provozující MHD v Jihočeském kraji

GW BUS (ČSAD JIHOTRANS a.s.)
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
COMETT PLUS  s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
ICOM transport a.s.
ARRIVA PRAHA s.r.o
Josef Štefl - tour
Dopravní podnik města Vlachovo Březí s.r.o.

Verkehrsverbund Ost-Region, GmbH (VOR)
Správa Národního parku Šumava

Jihočeský kraj

Smluvní partneři jízdenky



- slevy ve smluvních objektech
Jihočeského kraje (muzea, ZOO)

- slevy u objektů ve správě Státní
památkové péče

v jednání:
- možnost využití 2 + 3 děti  i 

v pracovní dny
- lanovky, lodní doprava 
- slevy u dalších  partnerů např.

ve správě obcí 

Rozšířené možnosti využití jízdenky



Zajištění veřejné dopravy v JčK po roce 2019
materiál schválen Zastupitelstvem kraje dne 23.6.2016

Předběžná oznámení  zveřejněna ve Věstníku EU (TED) dne 7.7.2016
Předpoklad  zahájení NŘ 07/2017

VLD – NŘ:  1 soubor členěný na 7 provozních oblastí
10 let
výkony:  celkem 20 500 tis.ujkm/rok, 

oblasti v rozsahu 2 245 – 4 539 tis.ujkm/rok
orientační hodnota kompenzace  celkem 441 mil.Kč/rok
MHD – úhrada v extravilánu  objednatelům (města, svazky)

Železnice – NŘ: 2 provozní soubory (elektrická  a motorová trakce)
15 let
výkony: elektrická trakce (E) 2 040 tis.vlkm/rok  

motorová trakce (M)1 727 tis.vlkm/rok
orientační hodnota kompenzace:  E 228 mil.Kč/rok, M 194 mil.Kč/rok
Jindřichohradecké místní dráhy  - přímé zadání
5 let  175 tis.vlkm/rok, 14 mil.Kč/rok



Ukončené nabídkové řízení 
Provozní soubor Šumava

 vybrána nabídka GW Train Regio 88,76 Kč/vlkm (2014)
 tratě  č.194 Č.Budějovice – Černý Kříž 

č.197 Číčenice – Nové Údolí 
č.198 Strakonice – Volary

 rámcově  hodnota zakázky 2,25 mld.Kč, 1,337 mil. vlkm/rok
 smlouva na 15 let od 10.12.2017 
 úspora veřejných prostředků  30 mil.Kč/rok 

(cca 2/3 kraj, 1/3 stát)
 modernizované motorové jednotky, v = 100 km/hod

klimatizace, wifi ….. 



Děkujeme za Vaši pozornost

Jiří Borovka, Ivan Študlar
JIKORD s.r.o.


