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Server www.jizdnirady.idnes.cz 

 Tento internetový server slouží k usnadnění 

vyhledávání spojů hromadné dopravy 

(autobusy, vlaky, letadla...) a jejich kombinací. 

 

 Jak začít? Otevři si okno internetového 

prohlížeče (Explorer, Google Chrome, 

Mozilla...) a do řádku adresy napiš: 

 

                        www.idos.cz 
 



- naučíme se 

server používat 

pomocí 

konkrétních 

příkladů  

- začneme 

vyhledáním 

spojení z 

Lukova do Zlína  

ve čtvrtek po 

druhé hodině 

odpoledne 



- nejprve zadej do 

pole „Odkud“ 

název místa odkud 

chceš jet, v našem 

případě Lukov a z 

nabídky vyber 

„Lukov u Zlína“ 

- to samé udělej s 

cílovou stanicí v 

políčku „Kam“ – 

napiš a vyber Zlín 



- kliknutím na 

zvýrazněné tlačítko 

vedle políčka 

„Datum a čas“ se 

otevře okénko 

kalendáře 

- v něm si vyber 

den, ve který 

chceš jet a klikni 

na něj  

- v našem případě 

nejbližší čtvrtek 

 



- klikáním na šipky 

nahoru nebo dolů 

vedle času vyber 

hodinu, kdy chceš 

jet 

- hledáš odjezd po 

14té hodině, takže 

kolečko „Odjezd“ 

musí být zatržené 

= plné 

- klikni na 

„HLEDAT“ 



- zvýrazněný spoj 

jede jako první po 

14:OO 

-pokud Ti 

nabídnuté spoje 

nestačí, zobraz si 

další kliknutím na 

šipku „následující“  

- pokud chceš 

zkusit najít nějaký 

spoj dřív = před 

druhou hodinou, 

klikni na šipku 

„předchozí“ 



- růžově 
zvýrazněný je čas 
odjezdu a čas 
příjezdu 

- fialově celkový 
čas (jak dlouho 
pojedeš), 
vzdálenost a cena 
jízdenky pro 
dospělého 

- po kliknutí na 
zeleně zvýrazněný 
odkaz se Ti 
zobrazí detail 
spoje 



- detaily spoje se Ti 

otevřou v 

samostatném okně 

- dozvíš se tu na 

kterých zastávkách 

a v kolik hodin spoj 

staví 

 



- teď se naučíme 

vyhledávat 

kombinace 

autobusových a 

vlakových spojů 

- pojedeme z 

Lukova do 

Břeclavi, v nejbližsí 

pátek, tak 

abychom tam  

nejpozději v 16:00 

byli 

- klikni do 

zvýrazněného pole 



- vyber si 

kombinaci jízdních 

řádů vlaků a 

autobusů 



- do políčka odkud 

napiš a z nabídky 

vyber Lukov, do 

políčka kam napiš 

a vyber Břeclav 

- jako datum vyber 

nejbližší pátek 

- nastav čas 

příjezdu na 16:00 

- zaškrtni políčko 

„příjezd“ 

- klikni na 

„HLEDAT“ 



- seznam názvů 

všech zastávek 

- časy příjezdů a 

odjezdů spojů z 

jednotlivých zastávek 

= kolik času máš na 

přestup 

- druh spoje (vlak 

nebo autobus) a jeho 

číslo 

- někdy je třeba přejít 

pěšky např. z 

autobusového 

nádraží na vlakové 

- detaily spojení 



- pokud Ti 

vyhledané spojení 

nevyhovuje a 

chceš zkusit najít  

jiné klikni na 

tlačítko „předchozí“ 

nebo „následující“ 

- můžeš také 

vyzkoušet 

některou z červeně 

zvýrazněných 

možností 



ŠŤASTNOU CESTU!!!!! 


