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VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S4, S41, R11, R54VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S4, S41, R11, R54
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Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna směrem 
na Náměšť nad Oslavou a Moravský Krumlov. Linky S41, S4, R11, R54 budou po dobu výluky 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového 
jízdního řádu. Od 17. 7. 2021 bude nový výlukový jř na lince xS4/S4.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Linka S4:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS4 po třech odlišných trasách:

• trasa A  (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna – 
Vysoké Popovice – Rapotice - Kralice - nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou a zpět

• trasa B  (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní 
zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.

• trasa C  (zastávkový spoj mimo Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční 
zastávce – Tetčice – Rosice,Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.

Linka R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle vjř linek xR11 a xR54:

• trasa R  (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou

Linka S41:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS41 po třech odlišných trasách:

• trasa I  (zastávkový spoj) – pojede po trase Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je umožněn přestup na 
linky IDS JMK, Moravský Krumlov, Václavská, do Moravský Krumlov, žel.st. a zpět.

• trasa K  (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n., Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, Hrušovany 
n.J.-Šanov a zpět.

• trasa S  (doplňkový spoj) – pojede po trase Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na trasu I, a zpět.

Tiskové chyby vyhrazeny



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINKÁCH R11, R54, S4VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINKÁCH R11, R54, S4
02. 07. - 20. 9. 202102. 07. - 20. 9. 2021
BRNO - ZASTÁVKA U BRNA - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOUBRNO - ZASTÁVKA U BRNA - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Náměšť nad Oslavou
A  R  - před nádražní budovou

Kralice n/O 
 (- na aut.zast.
„Kralice nad 
Oslavou“, na 
hlavní silnici)

Brno hl. n. – A  B  C  R  
na ulici Uhelná, parkoviště 
u OD Tesco, u výjezdu na 
ulici Úzká

Brno-Horní Heršpice
A  B  C  - autobusová zast.

 IDS JMK (linek 40 a 61) 
„Ústřední hřbitov“

A

B

C

R
R

A

B

CCRapotice
 A  - u nádražní 
budovy na zast. 
autobusů IDS JMK 
„Rapotice, žel.st.“ a 
(v obci na zastávce 
autobusů IDS JMK 
„Rapotice, škola“)

Troubsko B  C  – v obci, 
na autobusové zastávce 
IDS JMK „Troubsko, 
Nová“ (směr Střelice), 
resp. na protějším 
chodníku (směr Brno)

Střelice dolní
B  - v obci, na zastávce 

autobusů IDS JMK 
„Střelice, obecní úřad“ 

Střelice B  - v obci, 
na autobusové 
zastávce IDS JMK 
„Střelice, Vršovice“

Omice C  - v obci na ulici 
Brněnské na zastávce 
IDS JMK  „Omice, 
samoobsluha“ 

Omice C  - v obci na 
rozcestí ulic Tetčické a 
Nádražní u odbočky k 
žel. zastávce

Tetčice B  C  – před 
staniční budovou 
(zastávka autobusů IDS 
JMK „Tetčice, žel. st.“)
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Rosice
-  A , B , C  – v 
obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK 
„Rosice, Těstárny“

Rosice
-  A  - v obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“

Vysoké Popovice 
A  - na zastávce 

autobusů IDS 
JMK „Vysoké 
Popovice“

Zastávka u Brna 
A  B  C  – před 

staniční budovou 
(zastávka autobusů 
IDS JMK „Zastávka u 
Brna, žel. st.“)

xS41

S4

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS4 a xR11:
• Brno hl. n. – A  B  C  R  na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká

• Brno-Horní Heršpice
-  A  B  C  - autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
-  A  autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“

• Troubsko B , C  – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), 
resp. na protějším chodníku (směr Brno)

• Střelice dolní
  B  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“

• Střelice
  B  - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“

• Omice  C   - v obci na ulici Brněnské na zastávce IDS JMK „Omice, samoobsluha“ a v obci na 
rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce

• Tetčice  B  C  – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)

• Rosice
-  A  B  C  – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice)ú, Těstárny“
-  A  - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“

• Zastávka u Brna A  B  C  – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u 
Brna, žel. st.“

• Vysoké Popovic A  - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“

(• Rapotice  A  - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel.st.“ a v obci na 
zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, škola“)

(• Kralice nad Oslavou  A  - na autobusové zastávce „Kralice nad Oslavou“, na hlavní silnici)

• Náměšť nad Oslavou  A  R  - před nádražní budovou

Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský 
Krumlov/Hrušovany nad Jevišovkou. Linky S41, S4, R11, R54 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu. Od 17. 7. 2021 bude nový výlukový jízdní řád na lince xS4/S4.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Linka S4:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS4 po třech odlišných trasách:
Trasa A  (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna – 
Vysoké Popovice – Rapotice - (Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou) a zpět
Trasa B  (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice – Tetčice – 
Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
Trasa C  (zastávkový spoj mimo Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční 
zastávce – Tetčice – Rosice,Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.

Linka R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle vjř linek xR11 a xR54:
Trasa R  (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou

Tarifní zóna
Tariff zone
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Tarifní zóna
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Tarifní zóna
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410

Tarifní zóna
Tariff zone

425

Tarifní zóna
Tariff zone

435

Tarifní zóna
Tariff zone

446

Tarifní zóna
Tariff zone

456

Brno-Horní Heršpice
A  autobusová zastávka

 IDS JMK „Stará nemocnice“

Tiskové chyby vyhrazeny



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S41VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S41
02. 07. - 20. 9. 202102. 07. - 20. 9. 2021
BRNO - MOR. KRUMLOV/IVANČICE - HRUŠOVANY NAD JEV.-ŠABRNO - MOR. KRUMLOV/IVANČICE - HRUŠOVANY NAD JEV.-ŠANOVNOV

K

K

K

I

I

S

S

Hrušovany n.J.-Šanov K   - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

Pravice K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“

Břežany K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“

Dolenice K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“

Miroslav K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“

Bohutice  K  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

Rakšice  K  - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;

Hrušovany n.J.-Šanov K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“

Moravský Krumlov K  - na zastávce autobusů IDS JMK
 „Mor. Krumlov, Rakšice, restaurace“ (jen pro výstup od M. Krumlova)

Brno hl. n. -  I  K  S  
na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká.

Silůvky
S  - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská 

(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“)
I  - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“

Střelice dolní - v obci 
na náměstí Svobody na 
zastávce autobusů IDS 
JMK „Střelice, ObÚ“

Střelice - v obci, na ulici 
Tetčická na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, 
Vršovice“

Radostice 
S  - v obci, na zastávce autobusů IDS 

JMK „Radostice, Mlýnská silnice“

Brno Horní Heršpice
I  K  - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);

Brno Horní Heršpice
S  na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (zast.linky 40)

Moravské Bránice  -  I  S  - v obci, na aut. 
zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, 
(pouze výstup ve směru z Brna) 

Moravské Bránice  -  I  S  - v obci, před st. budovou 
(zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)

Ivančice letovisko I  - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město I  - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)

Ivančice I  – před 
staniční budovou, 
zastávka autobusů IDS 
JMK „Ivančice žel. st.“;

Moravský Krumlov I  
na zast. autobusů IDS JMK 
„Moravský Krumlov, u parku“

Moravský Krumlov I  
na zastávce autobusů 
IDS JMK „Moravský 
Krumlov, náměstí“

Moravský Krumlov  I  K  na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“

Moravský Krumlov  I  K  na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
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Moravský Krumlov I  na zast. autobusů 
IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka“ 
(jen směr do Brna)

xS4B

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n.  I  K  S  na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká.
Brno Horní Heršpice
I  K  - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);
S  na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (zast.linky 40)

Střelice dolní S  - v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice  S  - v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice  S  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
Silůvky
S  - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zast. NAD cca 80m od zast. bus. IDS JMK „Silůvky“)
I  - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“

Moravské Bránice - I   S  - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, 
(pouze výstup ve směru z Brna) a před st. budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
Ivančice letovisko I  - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
Ivančice město I  - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
Ivančice  I  - před staniční budovou, zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“;
Moravský Krumlov  I  - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“ 

a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov  I  - na zast. autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka (jen směr Brno)“
Moravský Krumlov  I  K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“ 
a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, 
restaurace“ (jen pro výstup od M. Krumlova)
Rakšice K  - u nádražní budovy na zast. autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice K  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ a u 
nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 
hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna 
směrem na Moravský Krumlov a Hrušovany 
nad Jevišovkou.  

Linky S41, S4, R11, R54 budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou, které 
bude organizována podle výlukového 
jízdního řádu. Od 17. 7. bude nový výlukový 
jř na lince xS4/S4.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných 
spojů nákladním automobilem (nakládku a 
vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Linka S41:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS41 po 
třech odlišných trasách:
Trasa I  (zastávkový spoj) – pojede po trase 
Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, 
Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je 
umožněn přestup na linky IDS JMK, Moravský 
Krumlov, Václavská, do Moravský Krumlov, žel.
st. a zpět.

Trasa K  (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n., 
Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, 
Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, 
Hrušovany n.J.-Šanov a zpět.

Trasa S  (doplňkový spoj) – pojede po trase 
Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, 
Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na 
trasu I, a zpět.

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Tarifní zóna
Tariff zone

101

Tarifní zóna
Tariff zone

410

Tarifní zóna
Tariff zone

410

Tarifní zóna
Tariff zone

427

Tarifní zóna
Tariff zone

427

Tarifní zóna
Tariff zone

437

Tarifní zóna
Tariff zone

447
Tarifní zóna

Tariff zone
448

Tarifní zóna
Tariff zone

448

Tarifní zóna
Tariff zone

459
Tarifní zóna

Tariff zone
550

Tarifní zóna
Tariff zone

560

Tarifní zóna
Tariff zone

437

S
I

K

Tiskové chyby vyhrazeny
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TRAIN DIVERSION S4, S41, R11, R54TRAIN DIVERSION S4, S41, R11, R54
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Dear passengers,
from 2th of July till 20th of September 2021, 05:00 p.m. will be closed railway tracks Brno - Náměšť nad Oslavou and Brno - Hrušovany nad Jevišovkou/Ivančice.
All trains of the line S4, S41, R11 and R54 will be replace by buses.

Bike transport:
Bike transport in limited. You can use special vehicles for bike transport.

Line S4:
Replacement buses will operate as line xS4 - three routes :

• route/line A (fast buses) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna – Vysoké 
Popovice – Rapotice - Náměšť nad Osl. and back.

• route/line B (stop buses, do not serve Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice – Tetčice – 
Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna and back.

• route/line C (stop buses, do not serve Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční 
zastávce – Tetčice – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna and back.

Lines R11 and R54:
Replacement buses will operate as lines xR11 and xR54:

• route/line R (replace national trains/fast trains – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou

Line S41:
Replacement buses will operate as line xS41  three routes:

• route/line I (stop train) – will operate Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je umožněn přestup na linky IDS JMK, 
Moravský Krumlov, Václavská, do Moravský Krumlov, žel.st. and back.

• route/line K (direct buses) - will operate Brno hl.n., Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, Hrušovany n.J.-
Šanov and back.

• route/line S – will operate: Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, transfer on line I, and back.

Changes of the stops - xS4 a xR11:
• Brno hl. n. – (lines A, B, C, R) on Uhelná street, parking near shopping centre (OD Tesco), near exit Úzká street
• Brno-Horní Heršpice
- (lines A, B, C) - at the bus stop IDS JMK (stop of the line No. 40 and 61) „Ústřední hřbitov“
- (line A) at the bus stop IDS JMK „Stará nemocnice“
• Troubsko (lines B, C) – in the village, at the bus stop IDS JMK „Troubsko, Nová“ (direction to Střelice), resp. na protějším chodníku (direction to Brno)
• Střelice (line B) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ and in the village, at the bus stop IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Omice (line C)  - in the village, on Brněnská street, at the bus stop IDS JMK „Omice, samoobsluha“ and in the village, at the crossroads Tetčické X Nádražní streets, near branch to train stop
• Tetčice (lines B, C) – in front od the railway station (at the bus stop IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
• Rosice u Brna
- (lines A, B, C) – in the village, at the bus stop IDS JMK „Rosice u Brna, Těstárny“
- (line A) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (lines A, B, C) – in front of the railway station (at the bus stop IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“
• Vysoké Popovice (line A) - at the bus stop IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (line A) - near railway station. at the bus stop IDS JMK „Rapotice, žel.st.“ and in the village, at the bus stop IDS JMK „Rapotice, škola“
• Kralice nad Oslavou (line A) - at the bus stop „Kralice nad Oslavou“, on main road
• Náměšť nad Oslavou (lines A, R) - in front of the railway station

Changes of the stops - line xS41:
Brno hl. n. - (lines I, K, S) on Uhelná street, parkoviště u OD Tesco, exit to Úzká street.
Brno Horní Heršpice

- (lines I, K) - at the bus stop IDS JMK „Heršpická“ (at the bus stop of the line No. N96);
- (line S) on Jihlavská street, at the bus stop IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (stop of the line No. 40)
Střelice dolní (line S) - in the village, on Svobody square, at the bus stop IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice (line S) - v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice (line S) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
Silůvky

- (line S) - in the village, at tne crosroads Nádražní X Anenská streets (replacement bus stop is located 80 meters next to bus stop IDS JMK „Silůvky“)
- (line I) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Silůvky“
Moravské Bránice  - (line I a S) - in the village, at the bus stop IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“ (only arrive from Brno) and in front of the railway statiion,  at the bus stop IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
Ivančice letovisko (line I) - in the village, on the road at the bus stop IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
Ivančice město (line I) - near railway stop (public road);
Ivančice (line I) – in front of the railway station, at the bus stop IDS JMK „Ivančice žel. st.“;
Moravský Krumlov (line I) at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“ a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov (line I, K) at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“ and at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov (line K) - at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“ (only arrive from Moravský Krumlov)
Rakšice (line K) - near ralway station, at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice (line K) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Bohutice“
Miroslav - at the bus stop IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice -in the village, at the bus stop IDS JMK „Dolenice“
Břežany - in the village, at the bus stop IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice - in the village, at the bus stop IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov - in the village, at the bus stop IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ (only arrives from  Brno) and near railway station, at the bu stop IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

Tiskové chyby vyhrazeny


