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Cestováni velkých skupin na výlety 2 Mutěnice
rozhledna Vyšicko

3-5Aktuální výluky a omezení  
v dopravě v Brně a JMK
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KLIMATIZACE
VE VOZIDLECH

Nové autobusy, nové vlaky a vybraná 
vozidla MHD v Brně jsou vybaveny 
klimatizací. 
Pokud je klimatizace zapnutá, prosíme 
neotevírejte okna. 
při otevřených oknech je klimatizace 
neúčinná. 

Děkujeme za pochopení.

prosíme neotevírejte okna při 
zapnuté klimatizaci
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RYCHLÉ  AKTUÁLNÍ 
INFORMACE Z DOPRAVY

Většina linek IDS JMK jezdí podle jízdních řádů platných pro pracovní dny.
Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s nasazeným respirátorem třídy FFP2/KN 
95 bez výdechového ventilu či obdobným prostředkem s filtrační účinností minimálně 
94%. Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít aspoň 
jednu chirurgickou roušku. Stejná pravidla platí také na nástupištích a zastávkách.
   

Provoz vlaků, autobusů a městských doprav

respirátor
FFP2/3

2m 2m2m
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Tiskové chyby vyhrazeny
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Vážení cestující a organizátoři velkých výletů,

vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je nezbytné přepravu skupiny 
o více než 10 osobách nahlásit nejpozději 10 dnů předem na náš email info@
kordis-jmk.cz. 

Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů. 

Pokud nás informujete později, nemůžeme vám posílení dopravy garantovat.

Do zprávy prosím uveďte:
 mobilní telefon na vedoucího skupiny
 počet osob
 datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
 případné přestupy
 datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky
 případné přestupy

Druhou možností je poslat vyhledaná spojení z vyhledávače spojení.   

                                                                      

Upozornění pro cyklistické skupiny:

Přeprava jízdních kol je limitována kapacitou jednotlivých cyklobusů 5/20 
jízdních kol. Při cestování větší skupiny s jízdními koly prosíme využívejte především 
vlaky s dostatečnou kapacitou.

Děkujeme Vám za spolupráci. 

Děkuje, že s námi cestujete vlaky a autobusy.

Jednorázové jízdenky včetně výhodných 
jednodenních jízdenek pro větší skupiny 
pohodlně zakoupíte v mobilní aplikaci IDS JMK 
POSEIDON. 

V jednom mobilu tak koupíte jízdenky pro 
celou skupinu.

App Store
AVAILABLE ON                  Google 

ANDROID APP                  

STAHUJTE
ZDARMA
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Velké výluky v Brně od 15. 5. 2021

Mapa aktuálního
provozu IDS JMK
https://mapa.idsjmk.cz

BRNO: VEČERNÍ VÝLUKA KŠÍROVA
15. 5. 2021 (18:45 - 23:30)

49, 50, E50, N94
Z důvodu konání sportovní akce Night Run bude v sobotu 15. 
května 2021 od 18:45 do 23:30 uzavřena ulice Kšírova v Brně.
Linky 49, 50, E50 a N94 pojedou v úseku Horní Heršpice – 
Mariánské náměstí / Komárov obousměrným odklonem ulicemi 
Sokolova a Hněvkovského.
Vynechají zastávku Kšírova a ve směru do centra také zastávku 
Komárov v ulici Kšírově. Zastávka Horní Heršpice bude v obou 
směrech přeložena do ulice Sokolovy. Zastávka Komárov ve směru z 
centra bude přeložena do ulice Hněvkovského k zastávce linek 40, 48, 
63 a 67. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky.

VÝLUKA ČEJČ - HODONÍN
18. - 21. 5. 2021

S52

Ve dnech 18. až 21. 5. 2021 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin 
budou vlaky linky S52/ 14506,14508,14505,14507 v úseku Čejč – 
Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu linky xS52.
Přeprava kol:
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.“

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ NA STRÁNSKOU SKÁLU
15. 5. 2021 (7:15 - 17:15)

10
Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici 
Bělohorské nebude v sobotu 15. května 2021 od 8:15 do 17:15 
možná jízda tramvají na Stránskou skálu.
Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky 
Novolíšeňská. Vynechá tak zastávky Podstránská, Stránská skála a 
Stránská skála - smyčka. Na odklonové trase obslouží zastávky linky 8.
Náhradní doprava pro obsluhu lokality bývalého Zetoru bude 
zajištěna polookružní autobusovou linkou x10 po trase a 
zastávkách Novolíšeňská (zastávka trolejbusů směr centrum) – 
Zetor - smyčka – ZKL (zřízena v ulici Trnkově) – Slévárna Heunisch 
(zřízena u brány do areálu slévárny) – Zetor - silnice – Novolíšeňská.
Změny zastávek:
Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka 
nebudou obsluhovány. Náhradou je možné využít také zastávky 
Podstránská (na mostě, obsluhována linkou 75) nebo Bělohorská 
(obsluhována linkami 8, 10, 55 a 75).

BRNO: PŘESUN ZASTÁVKY FILKUKOVA
OD 17. 5. 2021

1, N91
Z důvodu rekonstrukce zastávky bude od 8:00 v pondělí 17. května 
2021 do ukončení prací dočasně přeložena zastávka Filkukova ve 
směru do centra, a to přibližně o 110 metrů vpřed.

VÝLUKA ZNOJMO - MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
17. - 21. 5. 2021

S81
Ve dnech 17. až 21. 5. 2021 v době vždy od 8:05 do 13:35 budou 
vlaky úseku Grešlové Mýto - Moravské Budějovice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
Současně jedou vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto v odlišné 
časové poloze proti pravidelnému jízdnímu řádu (ze stanice Znojmo 
odjíždí vlaky o cca 12 min. dříve, opačně přijíždí o cca 13 min. později).
Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Grešlové Mýto - před staniční budovou (zastávka 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
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VÝLUKA ČEJČ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
26. - 28. 5. 2021

S52
Ve dnech 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 7:50 do 15:05 hodin budou 
vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol:
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 ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
26. - 28. 5. 2021

S52
Ve dnech 26., 27 a 28. 5. 2021 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin 
budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy - linka xS52.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy 26.5. 2021:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice, žel. st.“
(Němčičky) - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Němčičky, střed“
Velké Pavlovice zastávka - v obci na zast. autobusů IDS JMK „Velké 
Pavlovice, obchod. střed.“
Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, 
aut. nádr.“
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
Stanoviště náhradní autobusové dopravy 27. a 28.5. 2021:
POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční 
zastávce Bořetice. Přestup mezi náhradní dopravou a autobusy linek 
551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
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.“)

VÝLUKA BŘECLAV - HRUŠOVANY N/J
26. - 27. 5. 2021

S8
Ve dnech 26. a 27. 5. 2021 vždy v době od 7:55 hod. do 14:10 hodin 
budou vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Hrušovany n.Jev. budou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS8. V 
úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky bez 
návaznosti na autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol 
není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:

• Břeclav – vedle nádražní budovy 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“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
• 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 – na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - v obci na zastávce autobusů IDS 
JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna“ a u nádražní budovy na 
zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA SKALICE NAD SVITAVOU - LETOVICE
31. 5. 2021

S2
V pondělí 31. 5. 2021 od 8:15 do 19:45 hodin  z důvodu nedostatečné 
kapacity trati některé vlaky pojedou v odlišné časové poloze dle výlukového 
jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

VÝLUKA BŘECLAV - NOVOSEDLY
24. - 25. 5. 2021

S8
V pondělí a úterý 24. a 25. 5. 2021 v době vždy od 8:50 hod. do 14:35 
hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Novosedly nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS8. 
V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně 
vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy. Přeprava 
jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Změny zastávek:

• Břeclav – vedle nádražní budovy 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 - IDS JMK „Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
• 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 – na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, žel. st.“
• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ a u 
nádražní budovy.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

18INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

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

Tiskové chyby vyhrazeny

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

Výluky od 6. 4. 2021Připravované výluky

VÝLUKA RÁJEC-JESTŘEBÍ - SKALICE NAD SVITAVOU
14. - 18. 6. 2021

S2

Od 14. 6. 2021 od 7:55 hod. do 18. 6. 2021 do 17:00 hodin budou 
z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky linky S2 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle 
výlukového jízdního řádu jako linka xS2.
Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice nad Svitavou a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování 
návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do 
Boskovic a zpět.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.“
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK 
„Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Skalice n. Sv., žel. st.“

• Boskovice (trasa B)- před staniční budovou, dole pod svahem na 
komunikaci

VÝLUKA LETOVICE - BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
3. 6. 2021

S2
Z důvodu nedostatečné kapacity trati budou vlaky S22/4767, 4783, 
4769, 4775 v úseku (Svitavy -)  Březová nad svitavou - Letovice 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí dříve oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu jako spoje linky xS22 od 3. 6. 2021 od 
9:00 do 21:00 hodin.
Souběžně jsou spoje vedeny vlaky jedoucími později oproti 
pravidelnému jízdnímu řádu.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, 
žel. st.“;

• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
• Moravská Chrastová – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, 
Mor. Chrastová, pošta“

• Březová nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Březová nad Svitavou, žel.st.“;

• Březová nad Svitavou-Dlouhá - na zastávce autobusů „Březová 
nad Svitavou-Dlouhá“ v obci na křižovatce Hradecká na rozcestí k 
železniční zastávce

• Hradec nad Svitavou - v obci, na zastávce autobusů „Hradec nad 
Svitavou, rozc. k žel. zast. 0,3“ (mimo IDS JMK)

• Svitavy-Lány - v obci na zastávce autobusů „Svitavy, Lány škola“ 
(mimo IDS JMK)

• Svitavy - u nádražní budovy na zastávce autobusů „Svitavy, žel. st.“ 
(mimo IDS JMK)
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Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

Pro cestu do Mutěnic doporučujeme využít vlak. Z Brna vlakem R13 (moderní 
Interpanter) a v Zaječí přestoupit na navazující vlak S52 směr Hodonín. Na lince 
S52 jezdí nostalgické vláčky - motorové vozy řady 810. 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.

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. 

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

VLÁČKEM DO MUTĚNIC NA ROZHLEDNUVLÁČKEM DO MUTĚNIC NA ROZHLEDNU
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Mutěnice

Motorový vůz 810


