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PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY
OD 1. LEDNA 2022

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAPOJTE SE
DO PRŮZKUMU

Vážení cestující,

DPMB se rozhodl od 1. ledna 2022 prodávat předplatní jízdenky 
výhradně elektronicky.

 Pokud byste rádi i nadále využívali papírové předplatní jízdenky, 
můžete je koupit i nadále na vlakových nádražích nebo u 
autobusových dopravců v Jihomoravském kraji.  

Pokud byste chtěli přejít na elektronické jízdenky, využijte 
náš eshop: https://eshop.idsjmk.cz. I nadále je možné kupovat 
elektronické i papírové jízdenky.

Pandemie COVID mnohým z nás zamávala 
se životy a mnozí z nás se v jejím důsledku 
začali chovat i cestovat jinak. 
Zapojte se i Vy do mezinárodního 
průzkumu změn dopravního chování v 
důsledku COVID. 
Vyplňte, prosím, několik jednoduchých 
otázek na https://1url.cz/mKs6B.
Pokud se podaří nasbírat dostatek 
odpovědí, zveřejníme výsledky na našem 
webu.                                  Děkujeme Vám!
 

7Tip - jeskyně Výpustek
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PŘESUN ZASTÁVKY HLÍNA
11. - 17. 10. 2021

422
Zastávka Hlína je přesunuta na silnici II/395 k výjezdu z parkoviště 
u rozhledny V. Menšíka od 11. do 17. 10. 2021.

VÝLUKA NA LINCE S2 BRNO - KŘENOVICE (-VYŠKOV)
9. - 10. 10. 2021

S2
Od 9. 10. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 10. 10. 2021 do 15:00 
hodin bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi:
Vlaky v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr. budou nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle výlukového jízdního 
řádu linky xS2.
V úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice jsou spoje linky xS2 vedeny souběžně 
s vlaky pro zachování návazností na linky 610, 611, 612. Za vlaky S2/4025 v 
sobotu 9.10. 2021 a S2/4702 v neděli 10. 10. 2021 jede NAD z/do Vyškova.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního 
linky xS2 po dvou odlišných trasách:

• trasa A - Brno hl.n. – Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice - Újezd, 
Revoluční - Hostěrádky- Rešov - Zbýšov - Křenovice hor.n. a zpět. Z 
Brna o 13 minut dříve a do Brna přijíždí později než vlak.

• trasa B (rychlý spoj mimo žel.st. Brno-Chrlice) Brno hl.n. – Sokolnice-
Telnice a zpět. Z Brna odjíždí o 5 minut dříve

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (trasa A, B) - před staniční budovou u viaduktu Křenová
• Brno-Chrlice (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Chrlice, nádraží“

• Sokolnice-Telnice (trasa A, B) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“

• Újezd u Brna (trasa A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS 
JMK „Újezd, Revoluční“

• Hostěrádky-Rešov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hostěrádky-Rešov“
• Zbýšov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“

• Rousínov (trasa A)
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, 
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy

• Luleč (trasa A)- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k 
žel.st. 0,2“

• Vyškov na Moravě (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

VÝLUKA NA S21 SKALICE N/S - VELKÉ OPATOVICE
16. - 20. 10. 2021

S21
Od 16. 10. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 20. 10. 2021 do 18:15 
hodin vlaky na lince S21 budou v úseku Skalice nad Svitavou – 
Boskovice – Velké Opatovice nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu jako 
linka xS21.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
Boskovice - na silnici na ulici Nádražní před staniční budovou
Knínice u Boskovic - na zastávce autobusů IDS JMK „Knínice, U 
Nádraží“
Šebetov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šebetov“
Cetkovice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice“ a u žel. 
zastávky na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel.st.“
Velké Opatovice – před staniční budovou

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE S3 - BRNO - KUŘIM
9. A 10. 10. 2021 (VŽDY 10:30-16:30)

S3
Ve dnech 9. a 10. 10. 2021 vždy od 10:30 do 16:30 hodin v úseku 
Brno-Královo Pole – Kuřim nepojedou vlaky linky S3: 4923, 4925, 
4967, 4969, 4971, 4973, 4918, 4920, 4922, 4926, 4928, 4972. 
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu. Omlouváme 
se za omezení z důvodu nedostatečné kapacity trati.

MOŽNÉ ZPOŽDĚNÍ NA LINKÁCH 550 A 570
14. 10. - 11. 12. 2021

550, 570
Linky 550 a 570 pojedou obousměrně odklonem po místních 
komunikacích Milovic. Všechny zastávky zůstávají obsluhovány 
ve standardní poloze, pouze spoje linek 550 a 570 jedoucí ve 
směru Velké Pavlovice / Břeclav pojedou při cestě ven z Milovic 
odklonem po místních komunikacích, stejně tak v opačném 
směru. Může tak dojít k menšímu zpoždění.
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VÍKENDOVÁ ZMĚNA JŘ LINKY 572
9. - 10. 10. 2021

572
Linka 572 pojede mezi zastávkami „Mor. N. Ves Ves, křiž.“ a 

„Mikulčice, cihelna“ obousměrně odklonem po silnicích: II/424 (ul. 
Dolní - Na Rynku - Na Koncích v Mor. N. Vsi) - I/55 - III/4235 (ulice 
Břeclavská) - obec Lužice - III/05531 (ul. Velkomoravská v obci 
Lužice) - obec Mikulčice. Obec Mikulčice tedy bude obsloužena 
závleky vždy ze směru Lužice.

Výluka nemá vliv na obsluhu zastávek, ale mění se jízdní řád linky 
572 z důvodu prodloužení jízdní doby mezi Moravskou Novou Vsí a 
Mikulčicemi z důvodu uzavření železničního přejezdu u Mikulčic a 
následnou objížďkou po silnici I/55. Z tohoto důvodu přijedou všechny 
spoje do Hodonína později a naopak budou z Hodonína vyjíždět dříve 
tak, aby byly v úseku od Moravské Nové Vsi po Břeclav zachovány 
všechny časové polohy spojů stejné včetně těsných návazností v 
Břeclavi.

KRÁTKÁ VÝLUKA NA LINCE 522
10. 10. 2021 (10:10-13:50)

522
Linka 522 - pouze spoje 207 a 210 pojedou mezi zastávkami 

„Diváky, ObÚ“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ obousměrně odklonem 
přes Boleradice a Horní Bojanovice. Na odklonové trase nebudou 
zastavovat na žádných nácestných zastávkách. Nebudou tak 
na těchto spojích obslouženy zastávky „Hustopeče, cihelna“, 

„Kurdějov, na kopci“, „Kurdějov, most“, „Kurdějov, u penzionu“ a 
„Nikolčice, rozc. 1.0“. Výluka platí od 10:10 do 13:50 hodin.

Změna zastávek:
Zastávky „Hustopeče, cihelna“, „Kurdějov, na kopci“, „Kurdějov, most“, 

„Kurdějov, u penzionu“ a „Nikolčice, rozc. 1.0“ budou pro spoje 207 a 
210 linky 522 bez obsluhy.

OMEZENÍ OBSLUHY OBCE STRHAŘE
10. 10. 2021 (12:00-19:30)

333
Linka 333 během 10. 10. v době od 12:00 do 19:30 vynechá závlek 
do obce Strhaře. V zastávce následující za vynechaným úsekem 
autobusy vyčkají do času odjezdu dle jízdního řádu.

Změna zastávek:
Strhaře (točna) - bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY TELNICE
10. 10. 2021 (12:00-19:30)

N95, 612
Linky N95 a 612 jedou mezi zastávkami Sokolnice, žel. st. a Telnice 
odklonem ulicemi Nádraží/Ve Vilách - Kaštanová - Komenského - 
Masarykova - Telnická - Mrtvá na silnici II/380 a dále do Telnice. 
Zastávka Telnice se přesouvá k označníkům linky 109 na průtahu obcí. 

Změna zastávek:
Telnice - zastávka v obou směrech přesunuta k označníkům linky 
109

VÝLUKA NA LINCE 814
14. 10. - 11. 12. 2021

814
Spoj 122 linky 814 pojede mezi zastávkami Slatina, ObÚ až Střelice, 
pož. zbroj. do Znojma po objízdné trase přes obec Rozkoš, tj. po 
stejné trase jako všechny ostatní spoje linky 814 v nevýlukovém stavu 
od 14. 10. do 11. 12. 2021.
Děkujeme za pochopení.

VÝLUKA NA LINCE 730 - DRNOVICE
12. 10. - 11. 12. 2021

730
Od 12. 10. do 11. 12. 2021 všechny spoje linky 730 s výjimkou 
vybraných školních jedou mezi zastávkami Luleč, ObÚ a Vyškov, 
nemocnice odklonem. Ve směru do Vyškova obslouží standardní 
zastávku Luleč, ObÚ u hasičské zbrojnice, ve směru do Rousínova 
ji pak obsluhují v přeložené poloze na silnici III/37926 u domu č. 
p. 434.
Školní vazbu do Drnovic a zpět zajistí vložené spoje Tučapy, ObÚ-
Drnovice a opačně zajištěné minibusem, který obslouží všechny 
standardní zastávky v Tučapech, Nemojanech, Lulči i Drnovicích. 
Ve směru do Tučap zastaví na stálé i přeložené zastávce Luleč, 
ObÚ.
Spojení Drnovic s obcemi na trase linky bude zajištěno s 
přestupem mezi linkami 157/167 a 730 ve Vyškově, popř. účelovými 
spoji na lince 730 Vyškov-Drnovice a opačně.

Změna zastávek:
Luleč, ObÚ - pro směr do Rousínova přeložena na silnici III/37926 
k domu č. p. 434, školní spoje obsluhují i stálou zastávku u hasičské 
zbrojnice.
Luleč, kamenolom; Drnovice, Na vrchu - obslouženy pouze školními 
spoji zajištěnými minibusem
Drnovice - obsloužena pouze školními a účelovými spoji na lince 730, 
a také linkami 157 a 167.
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VÝLUKA ŽAROŠICE
11. - 26. 10. 2021

106, 655, 660
Od 11. 10. do 26. 10. bude omezen průjezd přes Žarošice:

Linka 106 v Žarošicích neobsluhuje zastávku Žarošice, škola. Zastávku 
Žarošice obslouží v přesunuté poloze.
Linka 655 v Žarošicích neobsluhuje zastávky Žarošice, za školou a 
Žarošice, škola. Zastávku Žarošice obslouží v přesunuté poloze. Spoje 
5, 71, 107 pojedou do Násedlovic odklonem po hlavní silnici I/54.
Linka 660 v Žarošicích neobsluhuje zastávky Žarošice, za školou a 
Žarošice, škola. Zastávku Žarošice obslouží v přesunuté poloze. Spoje 
19, 23, 25 pojedou do Dambořic odklonem po hlavní silnici I/54.

Změna zastávek:
Žarošice (směr Kyjov) přesunuta 30 metrů směrem do Archlebova.
Žarošice (směr Brno) přesunuta 100 metrů směrem do Archlebova.
Žarošice, škola a Žarošice, za školou jsou bez obsluhy. Náhradou 
lze využít přesunutou zastávku Žarošice.

VÝLUKA TRAMVAJÍ NA STRÁNSKOU SKÁLU
09. 10. 2021

10
Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici 
Bělohorské nebude v sobotu 9. října 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).

VÝLUKA TRAMVAJÍ K ÚSTŘEDNÍMU HŘBITOVU
10. 10. 2021

2, 5
Z důvodu podbíjení kolejí nebude v neděli 10. října 2021 od 8:15 
do ukončení prací (předpoklad do 20:15) možná jízda tramvají do 
smyčky Ústřední hřbitov.

Všechny spoje linky 2 budou vedeny až do Modřic. Zastávka 
Ústřední hřbitov - smyčka nebude obsluhována.

Linka 5 pojede po své trase v úseku Štefánikova čtvrť – Celní a 
dále pojede odklonem do smyčky Švermova. Neobslouží tak zastávky 
Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka.

VÝLUKA ULICE NÁDRAŽNÍ VĚ VYŠKOVĚ
OD 11. 10. 2021

VÍCE LINEK

Od 11. 10. 2021 bude uzavřena ulice Nádražní ve Vyškově a 
upraven provoz linek, které ulicí projíždějí následovně:
Linky 156 a 166: V úseku Vyškov, žel. st. a Vyškov, Palánek jsou vedeny 
obousměrným odklonem ulicemi II. odboje, Havlíčkova, Brněnská. 
Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.
Linka 741: Linka neobsluhuje zastávku Vyškov, žel. st.
Linka 742: S výjimkou spojů 39 a 41 obsluhuje zastávku Vyškov, u 
podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Spoje 39, 41 jedou v 
úseku Vyškov, Sochorova a Vyškov, aut. nádr. po své trase s obsluhou 
zastávky Vyškov, u podchodu na ulici Brněnské.
Linka 743: Ve směru na Polikliniku neobsluhuje zastávku Vyškov, žel.
st.
Linka 752: Ve směru z Vážan do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u 
podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově. Ve směru z Vyškova 
zastávku Vyškov, u podchodu vynechá, náhradou obslouží zastávku 
Vyškov, Dukelská u čistírny.
Linky 753, 754: Ve směru do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u 
podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově.
Linky 755, 756: Ve směru k železniční stanici obslouží zastávku Vyškov, 
u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Ve směru do 
Pustiměř zastávku Vyškov, u podchodu vynechají, náhradou obslouží 
zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.
Změna zastávek:
Vyškov, U podchodu (směr aut. nádr.): Pro regionální linky a linku 
MHD 742 (mimo spojů č. 39 a 41) přeložena na ulici Havlíčkovu před 
dům č. 10.
Vyškov, U podchodu (směr z Vyškova): Pro regionální linky bez obsluhy, 
náhradou obslouží blízkou zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.
Vyškov, žel.st. (směr z od aut. nádr.): Bez obsluhy linkami MHD 741 
a 743.
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VÝLUKA NA LINCE 273
11. - 26. 10. 2021

273
Linka 273, spoje končící/začínající v zastávce Brněněc, Moravská 
Chrastová, pošta (mimo spoje 51 a 56) jsou prodlouženy do zastávky 
Brněněc, Moravská Chrastová, žel.st. a vynechávají zastávku Brněnec, 
Moravská Chrastová, pošta. Spoje vedené přes Brněnec vynechávají 
zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, pošta. Spoje vedené mimo 
Brněnec a spoje 51 a 56 jsou vedeny přes přesunutou zastávku 
Brněnec, Moravská Chrastová, pošta umístěnou poblíž obecního 
úřadu.

Změna zastávek:
Brněnec, Moravská Chrastová, pošta - zastávka přesunuta k 
obecnímu úřadu (ve směru Svitavy), zastávku neobsluhují spoje 
vedené přes zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, žel.st.

VÝLUKA V ROSICÍCH - TRÁVNÍKY
17. - 30. 10. 2021

153, 405, 421, 423 A 424
Od 17. do 30. 10. 2021 bude probíhat výluka v Rosích:
Linky 153, 405, 421 a 423 vynechají zastávku Rosice, Trávníky. 
Garantované přestupy mezi linkami 153 a 423 budou zajištěny v 
zastávce Rosice, Kamínky a mezi linkami 405 a 423 v zastávce Rosice, 
Brněnská.
Spoj 51 linky 424 zahájí jízdu v zastávce Rosice, Kamínky.

Změna zastávek:
Rosice, Trávníky je zrušena.

OMEZENÍ VE VLKOŠI
11. 10 -  28. 11. 2021

666
Linka 666 je obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. a Kelčany, ObÚ 
vedena ve Vlkoši odklonem silnicí I/54 a pak místní komunikací a 
kolem restaurace, na odklonové trase obslouží zastávku Vlkoš, křiž. 
(oba směry) v přesunuté poloze na místní komunikaci poblíž domu 
č.p. 307 od 11. 10. do 28. 11. 2021

Změna zastávek:
Vlkoš, křiž. (oba směry) přeložena 320 metrů na místní silnici poblíž 
domu č.p. 307.

PŘESUN ZASTÁVKY VOJKOVICE, SÍDLIŠTĚ
OD 12. 10. 2021

505
Zastávka „Vojkovice, sídliště“ - pouze ve směru Židlochovice přesunuta 
směrem vpřed o cca 250 metrů k domu č. p. 179 od 12. 10. 2021
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VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3
18. - 30. 10. 202118. - 30. 10. 2021
BRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČEBRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČE

Modřice

Žabčice

Zaječí

Rajhrad

Vojkovice
 nad Svratkou

Popovice
u Rajhradu

R13 S3

Rakvice

Židlochovice

Brno, hl. n.

Horní Heršpice

Hrušovany 
u Brna

Vranovice

Pouzdřany

Popice

Šakvice

Podivín

Ladná

Břeclav

Hustopeče

Tarifní zóna
Tariff zone

575

Tarifní zóna
Tariff zone

565

Tarifní zóna
Tariff zone

555

Tarifní zóna
Tariff zone

545

Tarifní zóna
Tariff zone

535

Tarifní zóna
Tariff zone

525

Tarifní zóna
Tariff zone

510

Tarifní zóna
Tariff zone

101

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Hustopeče, aut. nádr.
stanoviště 1

B

D

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jř obousměrně po odlišných linkách:
• Linka / Line A  Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
• Linka / Line B  Modřice – Hrušovany u Brna
• Linka / Line C  Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
• Linka / Line D  Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
• Linka / Line P  Modřice - Popovice u Rajhradu - Rajhrad

Zrušené vlaky / canceled trains:
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna. Trains S3/4683 and 4684.

Přeprava jízdních kol / Bike transport
V sobotu, neděli a státní svátky je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v 
omezeném počtu nákladním automobilem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu.
V ostatních spojích náhradní dopravy je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek 
jezdí dle současného jízdního řádu. Fast trains and trains between Brno - Tišnov will be not affected.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. A  
 - před viaduktem Křenová, stanoviště 10  
 - next to viaduct/bridge Křenová, platform 10

Modřice A  B  C  D  P

 - linky B  C  D  P  u nádraží na zast. autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup st. č.4, výstup st. č.1
 - linka A  směr Hustopeče: na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
 - linka A  směr do Brna: na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“
 - lines B  C  D  P   near railway statitn, at the bus stop IDS JMK „Modřice, žel. st.“ departures plt.4, arrives plt. 1
 - line A  direction Hustopeče:  on Vídeňská street at the bus stop IDS JMK „Modřice, Tyršova“
 - line A  direction Brna: on Brněnská street, at the bus stop IDS JMK „Modřice, Brněnská“

Popovice u Rajhradu P
 - u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK „Popovice, žel. st.“
 - near railway stop,  at the bus stop IDS JMK „Popovice, žel. st.“

Rajhrad B  C  D  P
 - linky B  C  D  P  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
 - linky B  C  D   v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Holasice“
 - lines B  C  D  P  in front of raiway station, at the bus stop IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
 - lines B  C  D   in the village, at the bus stop IDS JMK „Holasice“

Vojkovice nad Svratkou B  C  D
 - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
 - in the village, on Hlavní street, at the bus stop IDS JMK „Vojkovice“

Hrušovany u Brna B  C
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
 - in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“

Židlochovice C  D
 - linka D  v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“ 
 - linka C  D  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“
 - line D  in the village, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
 - line C  D  near railway station, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“

Žabčice C
 - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
 - na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských“
 - near railway station, at the bus stop IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
 - at the bus stop  IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských “

Vranovice A  C
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
 - in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
Pouzdřany A
 - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
 - at the bus stop IDS JMK „Pouzdřany, škola“

Popice A
 - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
 - in the village, at the bus stop IDS JMK „Popice“

Šakvice A
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
 - in front of the raiway station, at the bus stop IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
Hustopeče u Brna A
 - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1
 - at the bus stop IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, platform No.1

A

B

C

C

zastávka / bus stop
Popice

A

u nádraží / near railway station

u nádraží/ 
near railway station

zastávka / bus stop
Pouzdřany, škola

zastávka / bus stop
Žabčice, u Mahovských

u nádraží / near railway station
Židlochovice, žel.st.

u nádraží / near railway station

u nádraží / near railway station
zastávka / bus stop
Holasice

zastávka / bus stop
Popovice, žel.st.

Modřice u nádraží / near railway station

D

zastávka / bus stop
Modřice, Tyršova

zastávka / bus stop
Modřice, Brněnská

zastávka / bus stop
Vojkovice

zastávka / bus stop
Židlochovice, aut.st.

Od 18. 10. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 30. 10. 2021 do 16:50 
hodin budou vybrané vlaky linky S3 končit/začínat v Modřicích a 
cestující budou dále přepraveni náhradními autobusy. 
Some trains of the line S3 will end in Modřice / depart from Modřice from 18th 
of October 2021 till 30th of October 2021. In section Modřice - Hustopeče you 
can use replacement buses. See diversion Timetables.
www.idsjmk.cz

S51

R13

A

P

před viaduktem Křenová
next to viaduct Křenová 
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Znojmo
Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Kyjov

Vyškov

Druhá světová válka nejvíce poznamenala podstatnou část prostor jeskyně Výpustek. Již v roce 
1938 převzala podzemní unikát Čs armáda, která zde měla muniční sklad. V průběhu války 
pak byly jeskyně obsazena německou armádou, která zde zřídila továrnu na letecké motory. 
Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně znovu Čs armáda, která zde vybudovala mohutný 
podzemní protiatomový kryt. O jeskyni Výpustek více na www.caves.cz nebo www.cavemk.cz.

Po návštěvě jeskyně se můžete vydat do nedalekých Křtin, kterým vévodí chrám barokního 
architekta J. B. Santiniho. Za návštěvu stojí také křtinská kostnice, objevená v r. 1991 a 
zpřístupněná v r. 2005. 

O víkendu můžete jet vlakem S2 směr Blansko v 8:00 hodin. Po přestupu na linku 157 
v Adamově se s ní svezte přímo k jeskyni Výpustek, která patří svou pohnutou historií k 
zajímavým místům Moravského krasu.
Pro jednu cestu k jeskyni Výpustek potřebujete jízdenku na 4 zóny za 34 Kč, majitelům 
předplatní jízdenky na zóny 100+101 stačí jízdenka na 3 zóny za 27 Kč. Pro zpáteční cestu z 
městyse Křtiny využijte reg. autobusovou linku 201.

 Otevřeno: celoročně  
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek.

„ t a j e m n á  j e s k y n ě  M o r a v s k é h o  k r a s u “ 
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
JESKYNĚ VÝPUSTEKJESKYNĚ VÝPUSTEK

Tiskové chyby vyhrazeny

Více o jeskyních:
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek

Brno

Mikulov

Výpustek


