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Tiskové chyby vyhrazeny

2-3 Změny v dopravě Rozhledna U Lidušky
Bílovice nad Svitavou

6Dlouhá Moravia
jezdí již na lince S2 

4-5

NEJLEVNEJŠÍ 
JÍZDENKA

Pravidelní cestující mohou kupovat 
výhodné předplatní jízdenky na eshopu 
ESHOP.IDSJMK.CZ.

Občasní cestující mohou využívat 
jednorázové jízdenky v mobilní APP 
IDS JMK POSEIDON. 

Jak nejvíce ušetřit?

Blansko, Rájec, Letovice
Adamov i Bílovice

Sokolnice, Tišnov, Kuřim,
i těm místo v listu dlužím
vzpomeňme též mezi řečí

Židlochovic, Hustopečí.

Co spojuje tato místa?
Co se na ně zase chystá?
Dobré zprávy, moji zlatí
Staré vlaky pryč se ztratí

už to není utopie
jezdí dlouhá Moravie!

Pojede se nám lépe

První dlouhá Moravia vyjela
dnes 19. 1. 2023 v 11:00 hodin
poprvé s cestujícími na lince S2

NOVÁ DLOUHÁ MORAVIA
 JE V PROVOZU

Vážení cestující,

dnes ve čtvrtek 19. 1. 2023 v 11:00 hodin vyjela na svou první cestu s cestujícími 
dlouhá 4 vozová jednotka Moravia s názvem Pálava. 

Jednotka odjela z Hlavního nádraží v Brně jako osobní vlak S2/4714 do Letovic. Pálava 
bude již pravidelně v provozu na lince S2. Postupně budou nasazovány další dlouhé 
Moravie na linkách S2 a S3.

Název Moravia symbolicky odkazuje na první lokomotivu, která kdy přivezla vlak do Brna. 
Vlaky mají červenobílý design a každá souprava je pojmenována po některé z odrůd vína, 
které se na jihu Moravy pěstují. 

Přejeme všem cestujícím mnoho šťastných cest novými vlaky Moravia.

Více o Jednotkách Moravia na straně 2 a 3.

Foto: Michal Spak
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DLOUHÉ JEDNOTKYDLOUHÉ JEDNOTKY
MORAVIA UŽ JEZDÍ!!!MORAVIA UŽ JEZDÍ!!!

Tiskové chyby vyhrazeny

Brno, 19. ledna 2023 – Nová čtyřvozová elektrická 
jednotka Moravia zahájila zkušební provoz s 
cestujícími.  Jedná se o první z 31 čtyřvozových 
jednotek. Vlak vyrazil poprvé na pravidelné lince S2 
dnes v 11.00 jako os 4714 z Brna do Letovic. 
Tento týden navíc výrobce předal do majetku 
Jihomoravského kraje všech šest krátkých dvovozových 
jednotek. 
Bohatá výbava vlaků
Vlaky jsou postavené na platformě RegioPanter a jsou 
určeny pro provoz na příměstských a regionálních 
linkách. Název Moravia symbolicky odkazuje na první 
lokomotivu, která kdy přivezla vlak do Brna. Vlaky mají 
červenobílý design a každá souprava je pojmenována po 
některé z odrůd vína, které se na jihu Moravy pěstují. 

V jednotkách Moravia si mohou cestující užít větší 
komfort i prostor. Jednotky jsou vybaveny sedadly 
umístěnými na tzv. cantilevrech (tzn. připevněné 
do boku vozidla), které poskytují více místa pro 
zavazadla. Cestující ocení bezbariérové vstupy i větší 
prostor pro kočárky a kola. Jízdu zpříjemní výkonná 
klimatizace, připojení Wi-Fi, USB porty i zásuvky na 
230 V. 

Jednotky jsou vybaveny moderním informačním 
a kamerovým systémem, který bude na obrazovky 
náhodně promítat záběry z různých míst vlaku jak 
strojvedoucímu, tak cestujícím, a to včetně záběrů 

z přední vnější kamery. Zajímavostí jsou i okna 
prostupnější pro mobilní signál. Jednotky Moravia 
jsou navíc vybaveny přístroji AED (defibrilátory), které 
mohou pomoci zachránit život při srdeční zástavě 
přímo ve vlaku. Všechny jednotky jsou osazeny také 
nejmodernějším evropským zabezpečovačem ETCS, 
který se stává standardem na evropských železnicích a 
zajišťuji vyšší bezpečnost na ní. 

Všechny vlaky mají také přímé spojení s dipečinkem 
IDS JMK a díky tomu je možné zobrazit na informačních 
displejích vlaku mimořádné informace z provozu či je 
přímo zahlásit do vlaku skrze audio systém vozidla.

Základní technické parametry
Počet vozů 2 vozová 4 vozová

Počet jednotek 6 31

Ve zkušebním provozu od 8. 9. 2022 od 19. 1. 2023

Rozchod koleje 1 435 mm 1 435 mm

Délka soupravy 52 900 mm 105 900 mm

Šířka skříně 2 820 mm 2 820 mm

Výška vozu 4 260 mm 4 470 mm

Počet sedadel 146 333

Celkový počet cestujících 284 619

Jmenovité napětí 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz

Počet kol/kočárků 9/4 21/6

Počet míst pro vozík 2 2

Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h
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Foto: Jan Hakl

Krátké Moravie
550 001 Neronet
550 002 Savilon
550 003 Veritas
550 004 Lena 
550 005 Rubinet 
550 006 Fratava 

Dlouhé Moravie
530 001 Erilon 
530 002 Aurelius 
530 003 Pálava
530 004 Florianka
530 005 Hibernal
530 006 Chardonnay
530 007 Irsai Oliver
530 008 Malverina
530 009 Müller Thurgau
530 010 Muškát moravský
530 011 Muškát Ottonel
530 012 Neuburské
530 013 Rulandské bílé
530 014 Rulandské šedé
530 015 Ryzlink rýnský 
530 016 Ryzlink vlašský 
530 017 Sauvignon 

530 018 Sylvánské zelené 
530 019 Tramín červený 
530 020 Veltlínské červené rané 
530 021 Veltlínské zelené 
530 022 André 
530 023 Cabernet Moravia 
530 024 Cabernet Sauvignon 
530 025 Dornfelder 
530 026 Frankovka 
530 027 Merlot  
530 028 Modrý Portugal 
530 029 Rulandské modré  
530 030 Svatovavřinecké 
530 031 Zweigeltrebe



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

03INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2023

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny
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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 (8:00 - 14:15)

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 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 (8:05 - 14:10)

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.“

Výluka mezi Šakvicemi a Hustopečemi
28. 1. 2023 (8:00 -16:00)

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

1. - 2. 2. 2023 (VŽDY 7:00 - 14:00)

S91
Ve dnech 1. a 2. 2. 2023 v době vždy od 7:00 do 14:00 hodin 
budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního 
řádu jako linka xS91.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných 
trasách:
Trasa A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem 

– Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou 
zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
Trasa B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – 
Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.

Upozornění:
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce je možno využít 
autobusu linky xS91 trasa B do Veselí nad Moravou a přestoupit na 
autobus linky xS91 trasa A nebo použít autobusy linky IDS
JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici 
Velká nad Veličkou.
Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 930 a 935 budou 
probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (trasa A, B)

• Blatnice pod Svatým Antonínkem (trasa A, B): směr Louka: v 
obci před křižovatkou silnic I/54 a I/71, naproti restaurace Roháč 
směr Veselí n.M.: v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Blatnice 
pod Sv. Antonínkem, křiž.“

• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „ Louka, ZD“ 
(trasa B)

• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK „Louka, obecní 
úřad“ (trasa A)

• Lipov: na zastávce autobusů IDS JMK „Lipov, závod“ (trasa B) a na 
zastávce autobusů IDS JMK „Lipov“ (trasa B)

• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad 
Veličkou“ (trasa A)

• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k 
nádraží (trasa A)

• Vrbovce: u staniční budovy (trasa A)

Výluka na vlakové lince S8 v úseku  
Břeclav - Mikulov

1. - 21. 2. 2023 (PRACOVNÍ DNY VŽDY 7:15 - 12:55)

S8
Pouze v pracovní dny od 1. do 21. 2. 2023 od 7:15 hod. do 
12:55 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na 
Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu linky xS8.

Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A návazná na vlak v Mikulově: Břeclav – Poštorná, kostel – 
Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta 

– Mikulov na Moravě a zpět.
Trasa B návazná na spoje v Břeclavi: Břeclav – Poštorná, kostel – 
Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta 

– Mikulov na Moravě a zpět.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
• Břeclav – u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. 
nádr.“ (stanoviště 12);

• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, 
kostel“;

• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS 
JMK „Valtice, aut. st“ (směr Mikulov stanoviště č. 1, směr Břeclav 
stanoviště č. 2);

• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 
„Sedlec, sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
pošta“

• Mikulov na Moravě – v obci na zastávce autobusů IDS JMK 
„Mikulov, žel.st.“

Výluka na vlakové lince S2 v úseku  
Skalice nad Svitavou - Letovice

1., 2., 3., A 6, 2. 2023 (VŽDY 8:15 - 13:45

S2
Ve dnech 1., 2., 3. a 6. 2.2023 v době vždy od 8:15 do 13:45 hodin z 
důvodu nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 pojedou 
ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve dle výlukového 
jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu. 
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Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

Rozhledna U Lidušky v Bílovicích nad Svitavou měří celkem 29 metrů a 
vystoupáte na ní po 135 schodech.  Postavena je na kopci tzv. vyhlídky, kam 
vede cesta přes myslivnu lišky Bystroušky, jezírko a Liduščin památník.
Rozhledna byla vybudována zcela nově během roku 2021. Jedná se o železnou 
konstrukci. U rozhledny se nachází informační tabule a také přístřešek.
Z rozhledny uvidíte  údolí řeky Svitavy, Bílovice nad Svitavou a lesy v okolí. Částečně 
také město Brno.
K rozhledně je možné se dostat několika trasami. Jedna z variant je dojet vlakem 
S2 nebo autobusem 75 do Bílovic nad Svitavou a poté pokračovat kolem myslivny,  
studánky a kolem Liduščina památníku k rozhledně. Od rozhledny je možné 
pokračovat kolem modřínového háje do oblasti Velké Klajdovky. Z velké Krajdovky 
máte mnoho možností, jak se vrátit do centra Brna. Délka trasy bude přibližně 5 
km a zdoláte ji za 1 - 2 hodiny.
Zajímavost: Z polesí Bílovice nad Svitavou pochází každoroční vánoční strom pro 
město Brno, který zdobí náměstí Svobody.

O víkendu spojení do Bílovic n/S zajišťuje vlak linky S2 nebo autobusová linka 75. 
O víkendu jezdí vlaky v intervalu 30 minut a linka 75 v intervalu 1 hodiny. Využijte 
vyhledávač spojení na www.idsjmk.cz.

K cestě z centra Brna (ze zóny 100) do Bílovic nad Svitavou vlakem potřebujete 
jízdenku  2 úseky nebo 2 zóny / 10 minut nebo 2 zastávky ve vlaku - 16 Kč nebo 3 
zóny (při využití i zóny 101). Cestujícím s předplatní jízdenkou na zóny 100+101 
postačuje doplatková jízdenka za 16 Kč.

Z Velké Klajdovky stačí předplatní jízdenka na zóny 100+101.

https://www.bilovicens.czhttps://www.bilovicens.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba
otevřeno celoročně, vstup zdarma

Na rozhledny
s IDS JMK

BÍLOVICE NAD SVITAVOU - U LIDUŠKYBÍLOVICE NAD SVITAVOU - U LIDUŠKY

www.idsjmk.cz 24 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 6

Bílovice /S


