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S  ko l e m
p ro t i  n a d v á z e

Ač  leden vládne kalendáři
necítím mrazy ve své tváři
nad nulou máme celý den.

 
Netřeba bát se umrznutí
lepší je vyslyšet to pnutí

na výlet vyrazit někam ven. 
 

Běžky ať spí si kdesi v rohu
teploměr říká, že už mohu
nahustit duši svou i kola.

 
Nasednout do vlaku, vyrazit z města
k snížení nadváhy správná to cesta

příroda spící nás k sobě volá!
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Tiskové chyby vyhrazeny

2 Změny v dopravě Rozhledna Radošov 5Cestujeme vlakem 3-4

DO ŠKOLY NEBO NA VÝLET
SE SPRÁVNOU JEDNORÁZOVOU JÍZDENKOU

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student či senior? Určitě při cestách 
mimo Brno využíváte slevy. 

Hlaste prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou A nebo 
Zlevněnou B. 

A Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji včetně 
Brna stačí Zlevněná A. 

Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let potřebují 
při cestách bez brněnské městské dopravy Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou 
dopravu, potřebují Zlevněnou B. 

Nezapomeňte předložit platný doklad ke slevě. IDS J
MK 

XXX
X X

XX 
XXX

X X
XXX

 

BEZHOTOVOSTNÍ
PLATBA

V regionálních autobusech (linky nad 
100) můžete za jednorázovou jízdenku 
platit platební kartou. Jednoduše řidiči 
sdělíte, že chcete platit kartou. Poté 
sdělíte cíl cesty a nakonec zaplatíte 
přiložením karty k terminálu/
pokladně. 
V městské dopravě ve Znojmě (pouze 
u linek 801-809) lze platit přímo ve 
validátou u druhých dveří - Pípni a jeď.

v regionálních autobusech lze 
platit u řidiče platební karou
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Cestujte vlakem bez starostí - je to snadné
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Tiskové chyby vyhrazeny

V rámci IDS JMK můžete cestovat zaintegrovanými 
rychlíky. Tyto rychlíky jsou označené jako linky R. 
Uvedeny jsou v jízdních řádech IDS JMK. 

Cestujte pohodlně a rychle  
rychlíky v IDS JMKZákladní informace o cestování

ve vlacích v IDS JMK
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Tip pro obyvatele Brna:
rychle mezi centrem a Krpolem

Z Hlavního nádraží do Králova Pole dojedete 
velmi rychle vlakem s Vaší předplatní jízdenkou 
pro zóny 100+101.

Linkami R8 a R9 za 10 minut
Linkou S3 za 15 minut

ZAINTEGROVANÉ RYCHLÍKY
Linka Trasa Dopravce

R8 Brno-Královo Pole  - Brno hl. n. - Vyškov RegioJet

R9 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim* - Tišnov České dráhy

R11 Brno - Náměšť nad Oslavou České dráhy

R12 Brno - Vyškov - Rousínov* - Nezamyslice České dráhy

R13 Brno - Modřice* - Šakvice - Zaječí - Rakvice* 
- Podivín  - Břeclav - Moravská Nová Ves* - 
Hodonín - Moravský Písek - Staré Město u UH.

České dráhy

R18 Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Staré Město České dráhy

R19 Brno - Blansko - Letovice - Březová nad Svitavou České dráhy

R50** Brno - Břeclav RegioJet

R54 Brno - Náměšť nad Oslavou České dráhy

R56 Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí 
nad Moravou - Ostrožská Nová Ves - Kunovice - 
Uherské Hradiště - Staré Město

České dráhy

* zastavují jen vybrané vlaky.
**  V lince R50 je povolena přeprava pouze s jednorázovým jízdním dokladem IDS 
JMK zakoupeným prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON. Tento jízdní doklad je 
současně vždy místenkou. Je vydán pro konkrétní vůz a sedadlo, cestující je povinen 
použít pro jízdu výhradně toto místo. Kombinace jízdních dokladů je povolena, 
k předplatní jízdence však musí být vždy zakoupena jednorázová jízdenka s nenulovou 
hodnotou prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON. Při přepravní kontrole 
cestující musí prokázat případný nárok na slevu dle Tarifu IDS JMK. Přeprava jízdních 
kol není povolena.

V rámci IDS JMK můžete cestovat kromě osobních a spěšných vlaků také rychlíky. 
Tarif IDS JMK platí ve všech osobních, spěšných vlacích a všech rychlících na tarifně 
zaintegrovaných úsecích tratí společností České dráhy, RegioJet, ARRIVA vlaky, ŽSSK, 
ÖBB uvedených v jízdních řádech linek S a R.
V osobních a spěšných vlacích lze využít jízdní doklady IDS JMK pro cestu mezi všemi 
stanicemi ležícími v IDS JMK bez ohledu na to, zda v nich vlak zastavuje. 
Při cestě zaintegrovaným rychlíkem jízdenky IDS JMK platí pouze pro cestu mezi 
stanicemi, v nichž rychlík zastavuje.
V jízdních řádech linek S a R mohou být definovány zastávky, mezi nimiž nelze použít 
jízdní doklady IDS JMK (v mapě jsou označeny jako Dojezdové zóny).

Kde a jak koupíte jízdenku IDS JMK

Kupujte si jízdenky předem… 
přes mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON
na pokladnách nádraží, v Brně v jízdenkových automatech - papírovou jízdenku před 
nástupem do vlaku označte v označovači, aby začala platit. Kupte si jízdenky do zásoby.
u řidičů autobusů (např. při přestupu si kupte jízdenku na celou trasu)
přes eshop Českých drah nebo aplikaci Můj vlak - tyto jízdenky platí výhradně ve vlacích ČD, 
neplatí v autobusech, městských dopravách a u jiných dopravců.

S platnou jízdenkou můžete nastoupit kamkoli do vlaku, doporučujeme nenastupovat 
do zeleného vozu.

Při nástupu do vlaku nemáte platnou jízdenku?
Na linkách S2 a S3 nastupte do pojízdné pokladny – zeleně označeného vozu s textem 
JÍZDENKY • INFO • TICKETS.

Po příchodu průvodčího požádejte ihned o jízdenku.
Pokud jste cestující s omezenou schopností pohybu nebo orientace, cestujete s dítětem v 
kočárku nebo s jízdním kolem, můžete nastoupit do kteréhokoli vozu i na linkách S2 a S3.
Na ostatních linkách nebo pokud vlak není vybaven pojízdnou pokladnou, můžete nastoupit 
do libovolného vozu a po příchodu průvodčího ho ihned požádat o jízdenku.

Jaký se platí poplatek za koupi jízdenky u průvodčího?
- když jedete ze stanice s uzavřenou pokladnou nebo bez pokladny – zaplatíte jen běžnou 
cenu jízdenky

- když jedete ze stanice s otevřenou pokladnou, zaplatíte k jízdence příplatek 50 Kč.
Tento poplatek nehradí držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se zrakovým postižením a cestující na 
vozíku pro invalidy.

JÍZDENKY • INFO • TICKETS
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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.“

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

23. - 25. 1. 2023 (VŽDY 8:30 - 13:30)

S2
Ve dnech 23., 24. a 25. 1. 2023 v době vždy od 8:30 do 13:30 hodin 
budou vlaky linky S2/ 4006, 4008, 4010, 4744, 4746, 4713, 4715, 
4717, 4719, 4721 budou v úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. V úseku Sokolnice-
Telnice - Křenovice hor.n. pojede vlak.
Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných trasách 
dle výlukového jízdního řádu linky xS2:
Trasa A: Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice (po D2 k Olympii, z Chrlic 
po ulici Roviny do Sokolnic-Telnice)
Z Brna hl.n. odjíždí o 11 minut dříve a jede přes stanici Brno-Chrlice 
do Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí do Brna později.
Trasa B: Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice (přes Brněnské Ivanovice 
a Tuřany mimo Chrlice)
Z Brna hl.n. odjíždí o 11 minut dříve a jede k přípojným autobusovým 
linkám ve stanici Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí 
do Brna později. Na autobusy NAD ze směru Sokolnice-Telnice 
nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl.n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová
Brno-Chrlice – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS 
JMK „Chrlice, nádraží“
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů 
IDS JMK „Sokolnice, žst.st.“

Výluka na vlakové lince S91 v úseku  
Hodonín - Strážnice

27. 1. 2023

S91
V pátek 27. 1. 2023 od 8:00 do 14:15 hodin budou vlaky linky S91 
v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou (NAD) jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako 
linka xS91.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK 

„Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS 
JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, 
Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u odbočky k nádraží
Petrov u Strážnice - směr Strážnice: na silnici I/55 pod staniční 
budovou - směr Hodonín: na silnici III/4264 za žel. přejezdem
Strážnice – u nádražní budovy

Výluka na vlakové lince S91 v úseku  
Strážnice - Veselí nad Moravou

26. 1. 2023

S91
Ve čtvrtek 26.1.2023 od 8:05 do 14:10 hodin budou vlaky linky 
S91 v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou po dobu výluky 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD) jedoucí 
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS91.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Strážnice – u nádražní budovy
• Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
• Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce 
autobusů IDS JMK „Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova „

• Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“
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Dlouhodobá výluka  - rekonstrukce mostu 
Otakara Ševčíka (Brno)

OD 15. 1. 2023

44, 84, N89
Z důvodu rekonstrukce mostu bude od zahájení provozu 
nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho 
roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra pojedou v 
úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a 
Černovickou. Nevynechají tak žádnou zastávku, na odklonové 
trase navíc obslouží zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 pojede v úseku Otakara Ševčíka – 
Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou 
a Masnou. Vynechá tak zastávky Škroupova a Tržní. Na odklonové 
trase obslouží zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná. 
Zastávka Otakara Ševčíka bude přeložena k zastávce linky 9. 
Zastávka Hladíkova bude přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra pojede v úseku 
Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a 
Životského. Vynechá tak zastávku Škroupova. Na odklonové trase 
obslouží zastávky Buzkova a Geislerova. Zastávky Otakara Ševčíka 
a Životského budou přeloženy k zastávkám linky 9.

Omezení tramvají u zastávky Geislerova
14. 1. 2023 (10:20 - 16:45)

8, 9, 10
Z důvodu výměny kolejnic bude v sobotu 14. ledna 2023 od 
10:20 do 16:45 omezen provoz tramvají v úseku Geislerova – 
Životského.

Tramvajová linka 8 a spoje tramvajové linky 10 jedoucí na Stránskou 
skálu pojedou po svých pravidelných trasách.

V úseku Geislerova – Masná pojedou obě linky 8 a 10 ve směru 
do centra mimořádně po levé koleji. Zastávka Životského 
ve směru do centra tak bude mimořádně obsluhována u 
nástupiště pro opačný směr.

Tramvajová linka 9 a spoje tramvajové linky 10 jedoucí běžně 
pouze na Geislerovu budou od zastávky Hlavní nádraží odkloněny 
po trase linky 12 do Komárova. Neobslouží tak zastávky v úseku 
Vlhká – Geislerova (– Juliánov).Náhradní dopravu zajistí autobusová 
linka x9 v trase Hlavní nádraží – Juliánov. Zastávka Hlavní nádraží 
bude pro nástup obsluhována na 2. koleji. Ostatní zastávky budou 
obsluhovány v pravidelných polohách zastávek linky 9.

Noční omezení v ulici Karlově (Brno)
NOCI 13./14. LEDNA A 14./15. LEDNA

75, N94
Z důvodu demontáže podpěrné konstrukce nového silničního 
mostu bude v nocích 13./14. ledna a 14./15. ledna 2023 vždy 
od 22:00 do 5:00 omezen průjezd křižovatkou Provazníkova × 
Karlova.

Autobusové linky 75 a N94 pojedou v obou směrech odklonem 
ulicí Valchařskou. Vynechají tak zastávku Karlova. Zastávka 
Maloměřický most bude v obou směrech přeložena k zastávkám 
tramvajové linky 4. Zastávka Tomkovo náměstí pro linku N94 směr 
Obřany bude přeložena k zastávce tramvajové linky 4.

Výluka mezi Šakvicemi a Hustopečemi
28. 1. 2023

S3
V sobotu 28. 1. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle jízdního 
řádu linky xS3.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Šakvice, žel. st.“
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

jízdenky = eshop.idsjmk.czjízdenky = eshop.idsjmk.cz
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Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba rozhledny
otevřeno celoročně
vstup zdarma

 

Na rozhledny
s IDS JMK

ROZHLEDNA RADOŠOVROZHLEDNA RADOŠOV
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Nedaleko města Veselí nad Moravou se nachází rozhledna na vrchu Radošov 
(242 m. n.m.) Její originální tvar vás určitě zaujme, má totiž tvar číše na víno.
Tvar číše je symbolický, jelikož okolí rozhledny je osázeno vinohrady. Rozhledna 
je 15 m vysoká a byla slavnostně otevřena na konci května 2014. Současně s 
rozhlednou byly také slavnostně otevřeny nové naučné stezky mapující turistické 
zajímavosti v okolí města Veselí nad Moravou. Stezky jsou vhodné i pro kola.
Výhledy z rozhledny: JV a V Bílé Karpaty s jejich dominantou – Velkou Javořinou, 
JZ v dálce Pálava (jen za dobré viditelnosti), Z Dolnomoravský úval, SZ Chřiby 
i s vesničkami ležícími v jejich podhůří, Strážovský kopec za Kyjovem, za 
opravdu výborné viditelnosti část Hostýnských a Vizovických vrchů (SSV).
Rozhledna je celoročně volně přístupná. 
Doporučujeme následující trasu: Začít v obci Lipov (http://www.obeclipov.cz), 
odkud vede k rozhledně modrá turistická značka, která vede přes další malebné 
obce Tasov a Hroznová Lhota. Všechny obce na trase mají bohatou historii.
Po přibližně 3 kilometrech jste u rozhledny, stačí vystoupat po točitých schodech 
a poté te kochat nádhernou krajinou Slovácka. Poté můžete po modré značce 
pokračovat do Veselí na Moravou. 

Přístup k rozhledně
Doporučujeme z Brna využít vlak R56 v 8:12 v 11:28, kterým pojedete do Veselí 
nad Moravou, kde ihned navazuje autobus linky 930 do Lipova. Z Lipova vede 
modrá turistická značka k rozhledně. Zpět z Veselí na Moravou jedou přímé vlaky 
S6/R56 v 13:01, 13:57, 15:01, 15:57 nebo 17:01 hodin. Spojení si ověřte a hledejte 
na www.idsjmk.cz. 

Doprava a jízdenky
Pro cestu z Brna se vyplatí určitě celodenní 24 hodinová jízdenka za 190 Kč 
(150 Kč). Cestujícím ze Slovácka jednodenní jízdenka Slovácko za 100 Kč.
Výše uvedené jízdenky platí v nepracovní dny pro 2 dospělé + 3 děti do 15 let.


