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...  informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně ... 35  2020

V rámci opatření spojených s prevencí onemocnění COVID-19 
bude upraven provoz na linkách IDS JMK. 
Od 16. 10. 2020 regionální autobusové linky budou jezdit 
podle omezených jízdních řádů  v režimu dle podzimních 
prázdnin. POZOR: papírové jízdní řády nebudou vylepeny 
na zastávkách. Vlakové jízdní řády se nemění.
Noční regionální autobusové spoje jsou dočasně zrušeny 
kromě linek 403 a 501. Vlakové odjezdy z Brna mezi 0:30 a 
0:45 jsou v provozu s výjimkou S4.
Od pondělí 19. října se v Brně předpokládá organizace 
provozu na většině autobusových a části trolejbusových 
linek podle jízdních řádů pro PRÁZDNINY. Podrobné 
informace budou zveřejněny.

Cesta do práce nebo cesta do školy je nejlevnější s předplatní 
jízdenkou roční!

eshop.idsjmk.cz
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Děkujeme, že 
dodržujete 
pravidla
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JAK VRÁTIT
PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU

V IDS JMK je možné vracet předplatní 
jízdenky vydané na jméno. Vrací se hodnota, 
která přibližně odpovídá rozdílu ceny 
předplatní jízdenky a ceny, kterou by cestující 
za dosavadní cestování zaplatil při využití 
jednorázových jízdenek. 

Více informací najdete na tomto odkazu: 
https://www.idsjmk.cz/a/vraceni-jizdenek.html.

Vrácení 
jízdenky 

www.idsjmk.cz     
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CESTUJTE S PŘEDPLATNÍMI JÍZDENKAMI
A UŠETŘÍTE NEJVÍCE

ZMĚNY V DOPRAVĚ
OD 16. 10. A OD 18. 10. 2020

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 roční. Vždy platí, 
že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává (viz příklad v tabulce).

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na předprodejním místech IDS JMK - např. železniční stanice.

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 nebo v Břeclavi. Navštívit 
můžete také informační kancelář DPMB.  

PŘÍKLAD VÝHODNOSTI PRO (3 ZÓNY)

Druh jízdenek Měsíčně 
zaplatíte Sleva

Jednorázové 1080 Kč 0 %
Měsíční 830 Kč 23 %
Čtvrtletní 697 Kč 35 %
Roční 609 Kč 43 %

Na rozhledny 
s IDS JMK 
Mutěnice
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Vlaky linky S81 budou v úseku Znojmo – Šumná / Moravské Budějovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
od 15. 10. 2020 od 7:20 hodin nepřetržitě do 19. 10. 2020 do 14:50 hodin. Autobusy náhradní dopravy pojedou 
po dvou odlišných linkách:
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice, do/z železniční stanice Šumná.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z linky A do/z železniční stanice 
Olbramkostel
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Moravské Budějovice (linka A) - před výpravní budovou
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

VÝLUKA NA LINCE S81 
ZNOJMO - ŠUMNÁ / MOR. 
BUDĚJOVICE

15. - 19. 10. 2020
S81

Ve dnech 15. až 19. 10. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:00 hodin budou vlaky linky S82 mezi Znojmem a Retzem 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o 19 minut dříve, než je pravidelný odjezd 
vlaků, naopak budou do stanice Znojmo přijíždět až o 14 minut později.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“
• Šatov – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK ,,Šatov, obecní úřad“
• Unterretzbach – na zastávce autobusů „Unterretzbach, Bahnstraβe“
• Retz – u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE S82 
ZNOJMO - RETZ

15. - 19. 10. 2020
S82

Od 17. 10. 2020 do 31. 10. 2020 bude přesunuta zastávka Olomučany, hor. konec cca 160 metrů k Blansku.PŘESUN ZAST. 
OLOMUČANY, HOR. KONEC

17. - 31. 10. 2020
230

Zaječí - Velké Pavlovice
Vlaky linky S52 budou 19.10. 2020 od 7:20 do 14:40 hodin v úseku Zaječí – Velké Pavlovice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ a  před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)

Zaječí – Kobylí na Moravě
Vlaky linky S52 budou 20. a 21. 10. 2020 v době vždy od 07:30 do 14:30 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - před staniční budovou
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy 
linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

Čejč - Hodonín
Vlaky linky S52 budou 22. a 23. 10. 2020 vždy v době od 7:50 do 15:10 hodin v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“
Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

VÝLUKY NA LINCE S52

19. - 23. 10. 2020
S52
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Od čtvrtku 15. 10. 2020 do soboty 12. 12. 2020 bude probíhat výluka mezi Žatčany - Újezdem u Brna.
Linka 151: všechny spoje s výjimkou 151/12, 41 a 44 jedou mezi zastávkami Měnín, u pomníku a Sokolnice, žel. st. 
obousměrným odklonem silnicí II/380 – Telnice – Sokolnice, žel. st. a dále po své trase. Na odklonové trase obslouží 
zastávku Telnice v ulici Palackého (společná s linkou 612). Spoje 151/12, 41 a 44 obslouží také zastávky Měnín, rozc, 
Žatčany u mlýna a Žatčany, škola.
Linka 612: všechny spoje běžně vynechávající Žatčany a Telnici jedou mezi zastávkami Nesvačilka a Sokolnice, žel. 
st. odklonem přes Žatčany a Telnici. Na trase obslouží zastávky Žatčany, náves, Žatčany, u mlýna, Měnín, rozc. a 
Telnice. Vybrané spoje jsou ze zastávky Sokolnice, žel. st. prodlouženy do Újezdu u Brna jako náhrada za odkloněné 
spoje linky 151.
Linka N95: spoj 409 jede mezi zastávkami Telnice a Újezd u Brna, MěÚ odklonem po trase II/380 – Sokolnice, Mrtvá 
– Telnická – Masarykova – Komenského – Kaštanová – II/418 – Újezd u Brna, Nádražní. Na objízdné trase obslouží 
pouze zastávku Újezd u Brna, Revoluční.
Změna zastávek:
Újezd u Brna, Revoluční, Újezd u Brna, MěÚ, Újezd u Brna, škola – bez obsluhy linkou 151
Měnín, rozc., Žatčany, u mlýna, Žatčany, škola – bez obsluhy linkou N95 a s výjimkou spojů 12, 41 a 44 bez obsluhy 
linkou 151
Telnice – zastávky v ulici Palackého obsluhovány linkou 151
Újezd u Brna, Revoluční, Újezd u Brna, MěÚ, Újezd u Brna, škola – obsluhovány vybranými spoji linky 612
Újezd u Brna, Revoluční – obsluhována i spojem N95/409.

VÝLUKA MEZI ŽATČANY A 
ÚJEZDEM U BRNA

15. 10. - 12. 12. 2020
151, 612, N95

Od 20. 10. 2020 od 8:05 nepřetržitě do 29. 10. 2020 do 14:40 hodin bude probíhat výluka na lince S81 mezi 
Znojmem a Moravskými Budějovicemi.
Vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude organizována podle 
výlukového jízdního řádu.
Současně jedou vybrané vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto a opačně v odlišné časové poloze proti pravidelnému 
jízdnímu řádu.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Znojmo, žel. st.“ před výpravní budovou
• Znojmo – nemocnice – na nám. Svobody na zast. autobusů IDS JMK ,,Znojmo, nám. Svobody, lázně“
• Šumná – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Šumná, žel. st.“
• Grešlové Mýto – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Grešlové Mýto, žel. st.“
• Blížkovice – na veřejné komunikaci u železniční zastávky
• Vesce – v obci, autobusová zastávka Moravské Budějovice, Vesce
• Moravské Budějovice – před výpravní budovou

VÝLUKA NA LINCE S81 
ZNOJMO - ŠUMNÁ / MOR. 
BUDĚJOVICE

20. - 29. 10. 2020
S81

Od 6:00 v sobotu 17. října do 16:00 v neděli 18. října 2020 vyloučen provoz tramvají a autobusů v ulici Václavské.
Tramvajová linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem přes náměstí Svobody a ulicemi 
Husova a Pekařská. Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská.
Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada – Nové sady a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky 
Švermova. Neobslouží tak úsek Hybešova – Modřice, smyčka. Zastávka Nové sady bude přeložena na 3./4. kolej. 
Náhradou je možné využít prodlouženou linku 5 (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem 
mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Tramvajová linka 5 pojede po dobu výluky v trase Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov – 
Modřice, smyčka. Neobslouží zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v rámci výluky Ústřední 
hřbitov). V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny zastávky a zajistí tak náhradní dopravu za linku 2. 
Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Celní a Vsetínská.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí. Ve směru 
na Mendlovo náměstí pojedou autobusy od zastávky Hybešova odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. 
Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase obslouží zastávku Nemocnice u svaté Anny. Ve směru k 
hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude 
přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.
Noční autobusová linka N91 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Starého Lískovce pojede v úseku 
Hybešova – Poříčí ulicemi Leitnerova, Anenská, Pekařská a přes Mendlovo náměstí. Vynechá zastávku Václavská, 
na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Poříčí – Václavská 
odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí bude přeložena do ulice Vídeňské před křižovatku s ulicí 
Poříčí, zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.
Noční linka N98 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Žebětína pojede v úseku Hybešova – Mendlovo 
náměstí odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechá  zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží 
žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Mendlovo náměstí – Václavská odklonem ulicemi Křížová, 
Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.
Realizace stejné výluky se předpokládá také o následujícím víkendu 24. – 25. října 2020.

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ 
VÁCLAVSKÁ

17. - 18. 10. 2020
1, 2, 5, N91, N98
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Od 24. 10.2020 od 8:30 hodin nepřetržitě do 25. 10. 2020 do 15:00 hodin jsou vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n. 
- Křenovice horní nádr odřeknuty a nahrazeny autobusy náhradní dopravy až do/z Brna hl.n.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných 
linkách xS2:
• Linka A (obslužný spoj) – Brno hl.n. – Křenovice hor.n.: zastavuje ve všech zastávkách a odjíždí z Brna o 18 
minut dříve a do Brna přijíždí později než vlak.
• Linka B (rychlý spoj) do/z Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice: Z Brna odjíždí o 5 minut dříve a nezajíždí do stanice 
Brno-Chrlice.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (linka A, B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „
• Brno-Chrlice (linka A)- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“;
• Sokolnice-Telnice (linka A, B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“;
• Újezd u Brna (linka A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd, Revoluční“;
• Hostěrádky-Rešov (linka A)- na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-Rešov“;
• Zbýšov (linka A)- na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“;
• Křenovice horní n. (linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“
• Rousínov (linka A) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“
• Luleč (linka A)- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě(linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S2 
BRNO - KŘENOVICE

24. - 25. 10. 2020
S2

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52  v úseku Mutěnice – 
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Mutěnice – před staniční budovou
Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

VÝLUKA NA LINCE S52 
MUTĚNICE - HODONÍN

26. - 27. 10. 2020
S52

Ve dnech 29. a 30. 10. 2020 v době vždy od 7:50 do 15:10 hodin budou vlaky linky S52 budou v úseku Čejč – 
Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní 
dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“)
Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE 
S52 ČEJČ - KOBYLÍ NA 
MORAVĚ

29. - 30. 10. 2020
S52

V úterý 27. 10.  2020 od 7:35 do 14:00 hodin budou vlaky linky S8 v úseku Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve 
než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích 
náhradní dopravy vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou
• Božice u Znojma - u odbočky k nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Božice, žel. st.“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“)
POZOR: V době výluky dochází k rozvázání přípojů na linku S8 na zastávce Znojmo aut.nádr.

VÝLUKA NA LINCE S8 
ZNOJMO - HRUŠOVANY 
NAD JEV. - ŠANOV

27. 10. 2020
S8

V úterý 27. 10. 2020 od 7:50 do 16:00 hodin budou na lince S41 v úseku Bohutice – Rakšice – M. Krumlov a zpět 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Rakšice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Krumlov, Rakšice, žel. st.“)
Bohutice – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

VÝLUKA NA LINCE S41 
BOHUTICE - MORAVSKÝ 
KRUMLOV

27. 10. 2020
S41
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Od 2. 11. 2020 od 7:30 hodin  nepřetržitě do 11. 11. 2020 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice 
– Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy. 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 nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE S91 
STRÁŽNICE - HODONÍN

02. - 11. 11. 2020
S91

Od 2. 11. 2020 od 8:30 do 13:50 hodin budou vlaky na lince S8 v úseku Hodonice – Znojmo nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy. Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného 
odjezdu vlaku a přijíždět později. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna 
v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S8 
ZNOJMO - HODONICE

2. 11. 2020
S8

Od 6:00 v sobotu 24. října do 16:00 v neděli 25. října 2020 vyloučen provoz tramvají a autobusů v ulici Václavské.
Tramvajová linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem přes náměstí Svobody a ulicemi 
Husova a Pekařská. Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská.
Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada – Nové sady a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky 
Švermova. Neobslouží tak úsek Hybešova – Modřice, smyčka. Zastávka Nové sady bude přeložena na 3./4. kolej. 
Náhradou je možné využít prodlouženou linku 5 (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem 
mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Tramvajová linka 5 pojede po dobu výluky v trase Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov – 
Modřice, smyčka. Neobslouží zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v rámci výluky Ústřední 
hřbitov). V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny zastávky a zajistí tak náhradní dopravu za linku 2. 
Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Celní a Vsetínská.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí. Ve směru 
na Mendlovo náměstí pojedou autobusy od zastávky Hybešova odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. 
Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase obslouží zastávku Nemocnice u svaté Anny. Ve směru k 
hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude 
přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.
Noční autobusová linka N91 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Starého Lískovce pojede v úseku 
Hybešova – Poříčí ulicemi Leitnerova, Anenská, Pekařská a přes Mendlovo náměstí. Vynechá zastávku Václavská, 
na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Poříčí – Václavská 
odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí bude přeložena do ulice Vídeňské před křižovatku s ulicí 
Poříčí, zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.
Noční linka N98 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Žebětína pojede v úseku Hybešova – Mendlovo 
náměstí odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechá  zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží 
žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Mendlovo náměstí – Václavská odklonem ulicemi Křížová, 
Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ 
VÁCLAVSKÁ

24. - 25. 10. 2020
1, 2, 5, N91, N98



APP IDS JMK 
POSEIDON

PLATEBNÍ
KARTA2. JÍZDENKOVÉ

AUTOMATY3.
JÍZDENKY KUPUJTE ELEKTRONICKY NEBO DOPŘEDU
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POKUD JE TO MOŽNÉ, DODRŽUJTE ROZESTUPY 

ve vozidlech (autobusy, vlaky, MHD)
ve vnitřních prostorách nádraží a na 
všech zastávkách 

Děkujeme Vám za spolupráci

V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sledujte aktuální vývoj v médiích

MĚJTE NASAZENOU ROUŠKU

1.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

TIP NA VÝLET S IDS JMKTIP NA VÝLET S IDS JMK

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

Rozhledna se nachází na vrchu Vyšicko v nadmořské výšce 267 m n.m. přibližně 
3 km severozápadně od Mutěnic a 14 km severozápadně od Hodonína. Otevřena 
byla 28. dubna 2018. Výška rozhledny je pouhých 12 m a vyhlídková plošina se 
nachází 9 m nad zemí, do této výšky vystoupáte po 46 schodech.
Z rozhledny je výhled na Pálavu, Bílé Karpaty, Babí lom u Strážovic, Buchlovské 
vrchy, hrad Buchlov, obec Mutěnice a její okolí, vinné sklepy.
Konstrukce je dřevěná s kovovými spojovacími prvky a vzpěrami, trojúhelníkového 
půdorysu. Svým provedením připomíná triangl, který v místě kdysi stával. 
K rozhledně dojdete ze železniční zastávky Mutěnice zastávka. Vydejte se po zelené 
turistické značce a přibližně po 2,5 km a převýšení 70 m dojdete k rozhledně. 
V okolí se můžete projít mezi nádhernými vinohrady, které patří mezi 
nejkrásnější v rámci celé České republiky. 
Tradičně se zde konají vinařské akce. 

Pro cestu do Mutěnic doporučujeme využít vlak. Z Brna vlakem R13 a v Zaječí 
přestoupit na navazující vlak S52 směr Hodonín. Poté vystoupit na zastávce 
Mutěnice zastávka. Alternativně lze využít také autobus linky 109, který odjíždí ze 
Zvonařky a vystoupit na zastávce Mutěnice, škola. Dobré spojení do Mutěnic je také 
ve směru od Hodonína vlakem S52 a linkou 109.
K cestě z centra Brna potřebujete jízdenku na 9 zón za 71 Kč. Majitelé předplatních 
jízdenek pro zóny 100+101 potřebují jízdenku na 7 zón za 56 Kč. O víkendu se vyplatí 
jednodenní jízdenky za 150 nebo 190 Kč. 

http://www.mutenice.czhttp://www.mutenice.cz

Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba
otevřeno celoročně, vstup zdarma

Na rozhledny
s IDS JMK

ROZHLEDNA VYŠICKO U MUTĚNICROZHLEDNA VYŠICKO U MUTĚNIC
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Mutěnice


