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D o b ré 
z p rá v y

V Infomailu, naši milí
chceme vám dát trochu síly

smutky, strasti, deprese
ať rok nový odnese!

Buďme přece optimisté 
dobré zprávy jsou už jisté:
Nové vlaky v našem kraji

budou jezdit snad už v máji.

Pohodlné autobusy
kraj náš krásný brázdit musí.

I šaliny budou nově
brousit tunel na Bráfově. 

Lepší spoje, lepší řády
bude nám všem dobře tady.

I kolejí bude víc 
hlásí Správa železnic.
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Tiskové chyby vyhrazeny

2 Změny v dopravě Památník Písemnictví na Moravě 
v Rajhradě u Brna

5PÍPNI A JEĎ ve Znojmě 3-4

NEVÁHEJTE A KUPUJTE PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
JÍZDENKA ROČNÍ = ROK BEZ STAROSTÍ

Jednou z největších výhod IDS JMK jsou předplatní jízdenky. Jejich držitel má možnost se 
libovolně pohybovat všemi linkami IDS JMK po všech zónách, pro které je jízdenka vydána 
po dobu její platnosti.

V celém systému IDS JMK lze zakoupit předplatní jízdenky měsíční, čtvrtletní a především roční. 
Vždy platí, že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává (viz příklad v 
tabulce). Navíc máte jistotu ceny po celý rok!

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na železničních stanicích.

TIP:
S majitelem základní roční předplatní jízdenky 
může v nepracovní dny bezplatně cestovat další 
cestující starší 15 let a až tři děti do věku 15 let. 

Pokud potřebuje, poradit navštivte naše infocentra 
v Brně na Hlavním nádraží, v Břeclavi, Vyškově, 
Znojmě nebo Boskovicích.  

PŘÍKLAD VÝHODNOSTI PŘEDPLATNÍ 
JÍZDENKY NA 3 ZÓNY 

KOUPENÉ PŘES ESHOP.IDSJMK.CZ

Druh jízdenek Měsíčně 
zaplatíte Sleva

Jednorázové 1080 Kč 0 %
Měsíční 830 Kč 23 %
Čtvrtletní 697 Kč 35 %
Roční 609 Kč 43 %
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RYCHLÁ POMOC
V DOPRAVĚ

Pokud jste něco zapomněli ve 
spojích IDS JMK, volejte ihned na náš 
kontatní telefon 5 4317 4317 (volba 
1). Operátorovi nahlaste linku a další 
potřebné informace. 
Naši pracovníci kontaktují řidiče a pokusí 
se zajistit navrácení zapomenuté věci.
Pro běžné složitější dotazy využívejte 
prosím email info@kordis-jmk.cz.

Zapomněl jsem něco ve spojích 
ve vlaku nebo reg. autobusu



Jedu jen po Znojmě (zóně 800)
Krok 1: Nastoupím druhými dveřmi
Krok 2: Přiložím kartu k validátoru 
Krok 3: Po potvrzení platby nečekám na lístek.
Krok 4: Mám jízdenku na 1 jízdu za 10 Kč.

Jedu mimo Znojmo (zónu 800)
Krok 1: Nastoupím druhými dveřmi
Krok 2: Na validátoru stisknu „další jízdenky“
Krok 3: Vyberu druh, počet a slevu
Krok 4: Zaplatím kartou
Krok 5: Po potvrzení platby nečekám na lístek.

Budu platit za více osob po Znojmě
Krok 1: Přiložím kartu a získám tak jízdenku pro sebe
Krok 2: Stisknu „jízdenka pro spolucestující“
Krok 3: Vyberu potřebné druhy, počet a slevy
Krok 4: Zaplatím znovu kartou.

Přestupuju ve Znojmě na linku 801 až 809
Krok 1: Nastoupím druhými dveřmi
Krok 2: Přiložím kartu k validátoru 
Krok 3: Při přestupu do 30 minut od posledního 
pípnutí doplatím jen 6 Kč a mohu jet až na konečnou 
zastávku.

OK

Po Znojmě rychlej i  a  levněj i
s  j ízdenkou z  val idátoru
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ZNOJMOZNOJMO
RADY A DOPORUČENÍRADY A DOPORUČENÍ

Mám platnou předplatní 
nebo jednorázovou 

jízdenku

Pípni a jeď
Kupuji jízdenku kartou 

ve validátorech

Chci platit hotovostí či 
bankovní kartou přímo 

u řidiče

Nastupuji do autobusu linek 801 až 809

Jak postupovat při platbách ve validátoru
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Co ukazuji při kontrole
Bankovní kartu nebo telefon, kterými jsem zaplatil
a to i v regionálním autobusu nebo vlaku.

Mládež do 18 let, studenti 18 až 26 let
Pro získání zlevněné jízdenky je nutné se nejprve 
zaregistrovat na eshop.idsjmk.cz.

Daňový doklad a přehled jízd získám po přihlášení kódem z bankovního výpisu nebo číslem karty na 
eshop.idsjmk.cz.

Kontrola jízdenek a jízdenky pro  mládež a studenty
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Výluka železničního mostu
přes Svratku v Brně - opatření od 9. ledna 2023

OD 9. 1. 2023

S4, S41 (X, R11, R54, S3)
Níže popsané opatření platí pouze v pracovní dny v době od 00:00 
do 20:00 hodin!

Pouze v pracovní dny z důvodu snížené kapacity trati mezi stanicí 
Brno hl.n. a Brno H.Heršpice, vždy od 00:00 do 20:00 hodin, pojedou 
vlaky linky S4 místo do stanice Brna hl.n. do stanice Brno dolní 
nádraží mimo stanici Brno-Horní Heršpice podle výlukového 
jízdního řádu. 

Z Brna dolního nádraží ke stanici Brno hl.n. je od vlaků linky 
S4 zavedena autobusová linka X, která ve směru do Brna hl.n. 
zastavuje u autobusového nádraží. 

Opatření se týká i vlaku R54/1925. 

Cestující do stanice Brno-Horní Heršpice mohou použít vlaků linky 
S41. Vybrané spoje linky S41 odjíždějí z Brna hl.n. dříve o cca 2 
minuty dle výlukového jízdního řádu.

Linka S3 se vrací na svoji původní trasu přes Hlavní nádraží.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. - před staniční budovou, na ul. Nádražní, zastávka u viaduktu 
Křenová, stanoviště č.10 (jen nástup) - na ul. Nádražní, zastávka pod 
smyčkou trolejbusů, stanoviště č.13 (jen výstup))

• Brno autobusové nádraží - zastávka tramvajové linky č.12 (jen ve 
směru na Hlavní nádraží) 

• Brno dolní nádraží - před staniční budovou, výstup na protějším 
chodníku.

Přesun zastávky Velká Bíteš, Hybešova
9. 1. - 30. 5. 2023

420
Linka 420 pojede ve směru do Zastávky od zastávky Velká Bíteš, 
nám. po odklonové trase ulicí Kpt. Jaroše. Zastávku Velká Bíteš, 
Hybešova obslouží v přesunuté poloze. Omezení platí od 9. 1. do 
30. 5. 2023.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, Hybešova ve směru do Zastávky je přesunuta na ul. Kpt. 
Jaroše k domu č. p. 244.

Omezení na linkách S2, S6, R8, R12, R56
7. - 8. 1. 2023

S2, S6, R8, R12, R56
O víkendu 7. a 8. ledna 2023 v době vždy od 9:10 do 16:00 hodin 
bude upraven provoz následujících vlaků:
Vlaky linek R8 a R12 pojedou přes stanici Brno-Chrlice.
Vlaky linek S6 a R56 přes stanici Brno-Židenice podle výlukového 
jízdního řádu.
Vlak S6/4119 neobslouží zastávku Brno-Černovice.
Vlaky linky S2/4711, 4715, 4719, 4723, 14708, 14712, 14716, 14720 
budou v úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS2.

Neobsluhované zastávky: 
Brno-Černovice

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. - před staniční budovou u viaduktu Křenová
• Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Chrlice, nádraží“;
• Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Sokolnice, žel. st.“

Odřeknutí vlaků na lince S3 v úseku Tišnov – 
Brno-Kr. Pole

7. - 8. 1. 2023

S3
O víkendu 7. a 8. 1.2023 od 9:30 hodin do 15:30 hodin v úseku Tišnov 

– Brno-Kr. Pole nepojedou vlaky linky S3: 4921, 4923, 4925, 4969, 
4971, 4973 4970,4918, 4920, 4922, 4926, 4928.

Přesun zastávky Velké Bílovice, kovárna
6. 1. 2023 (16:15 - 18:00)

542, 556
Zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 - POUZE 
VE SMĚRU Moravský Žižkov - Břeclav / Hodonín přesunuta na 
ulici Čejkovskou poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský 
Žižkov, pro linku 159 ve směru Čejkovice je zastávka bez obsluhy 
6. ledna 2023 od 16:15 do 18:00 hodin.

Změna zastávek:
Zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 - POUZE 
VE SMĚRU Moravský Žižkov - Břeclav / Hodonín přesunuta na ulici 
Čejkovskou poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov, pro 
linku 159 ve směru Čejkovice je zastávka bez obsluhy.
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Omezení průjezdu přes Tomkovo náměstí – 
aktualizace od 7. 1. 2023

7. 1. - 30. 6. 2023

72, 75, N94
Omezení průjezdu přes Tomkovo náměstí – aktualizace od 7. 1. 
2023.
Z důvodu postupujících stavebních prací budou od pondělí 
7. ledna 2023 vyloučena všechna levá odbočení na Tomkově 
náměstí a dojde k dalším změnám v organizaci dopravy v 
dotčené oblasti.
Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole nebude obsluhovat 
zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou zastaví na zastávce linky 4 
Cacovická.
Autobusová linka 75 ve směru do Slatiny obslouží zastávku Karlova v 
přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad (u křižovatky s ulicí Mateří).
Noční autobusová linka N94 pojede ve směru do centra i nadále 
v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo 
ulicí Valchařskou. Vynechává tak zastávku Karlova. Zastávka 
Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4. Ve směru do 
Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.
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Přesun zastávky  Laa an der Thaya, Stadtplatz
10. 1. 2023

104
Linka 104 bude v Laa an der Thaya vynechávat zastávku Laa 
an der Thaya, Stadtplatz. Místo toho bude dočasně obsluhovat 
zastávku Laa an der Thaya, Stadtfeldgasse, která se nachází na hlavní 
ulici Staatsbahnstraße směrem k vlakovému nádraží Laa a. d. Thaya, 
Bahnhof.

Změna zastávek:
stálé zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz - dočasně bez obsluhy. 
Dočasné přeložení zastávky Laa an der Thaya, Stadtplatz do zastávky 
Laa an der Thaya, Stadtfeldgasse pro linku 104 IDS JMK.

Výluka na vlakové lince S2 v úseku  
Křenovice - Sokolnice-Telnice

18. - 20. 1. 2023

S2
Ve dnech 18. až 20. 1. 2023 v době vždy od 8:15 do 13:30 hodin 
budou vlaky linky S2 v úseku Křenovice hor. n. – Sokolnice-
Telnice nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako 
linka xS2.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů 
IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“

• Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Újezd u Brna, Revoluční“
• Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hostěrádky-Rešov“
• Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Křenovice, hor. žel. st.“



Znojmo
Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Kyjov

Vyškov

Rajhrad u Brna je  lehce dosažitelný jak vlakem. Malé městečko poblíž Brna (první 
stanice kam dojel první vlak na Moravě) nabízí zejména prohlídku barokního areálu 
benediktinského kláštera, který projektoval známý barokní architekt Santini-Aichel. 
Část kláštera využívá a zpřístupňuje Památník písemnictví na Moravě (pobočka 
Muzea Brněnska). 

Můžete vidět největší klášterní knihovnu na Moravě, působivě instalovanou ve velkém 
barokním sále, stálou expozici o literatuře od nejstarších dob až po současnost a nebo si udělat 
vycházku do přilehlého lužního lesa. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.

Doporučená spojení: Do Rajhradu se dostanete vlakovou linkou S3, která odjíždí z Brna 
o víkendu každých 30 minut. Pro cestu potřebujete jízdenku 3zónovou za 27 Kč, držitelům 
brněnského předplatního kupónu (pro zóny 100+101) postačuje jízdenka doplatková na 1 zónu 
za 16 Kč. Kdo chce dojet přímo až k areálu, může přestoupit z vlaku S3 na linku 514, která jezdí 
v intervalu 2 hodiny. 

Přesto doporučujeme prohlednout si celý Rajhrad - více o městě Rajhrad na webu města - 
http://novy.rajhrad.cz/mesto-rajhrad-uvod.

Přejeme krásný víkendový výlet.

„ k n i h a  z á k l a d  v z d ě l a n o s t i  a  r o z v o j e “ 
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚPAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Více o Památníku písemnictví:
https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cz/

Brno

Mikulov

Rajhrad

Sleva na vstup
s IDS JMK


