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Velká vlaková výluky
Změna pro cestující Brno - Adamov

2 Nabídka pracovních pozic
Rozhledna Kobylí
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Tiskové chyby vyhrazeny

KONTAKTNÍ 
CENTRUM HODONÍN

Od 1. 3. 2022

JARNÍ PRÁZDNINY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
7. - 11. 3. 2022

Vážení cestující,

od 1. 3. 2022 je otevřeno kontatní 
centrum v Hodoníně na autobusovém 
nádraží. Kontraktní cenrum je 

Otevřeno během pracovních dní od 6 do 
14 hodin s polední pauzou (12:30-13:00).

Od 7. do 11. 3. 2022 budou v Jihomoravském kraji na základních a středních školách 
jarní prázdniny. Regionální a městské linky IDS JMK budou jezdit podle jízdních řádů 
platných pro prázdniny.

Sledujte prosím inverzní poznámky v jízdních řádech nebo využijte vyhledávač spojení.

Přejeme studentům a žákům pěkné prázdniny.

Od 6. 3. 2022 se mění jízdní řády regionálních autobusových linek 256, 334, 340, 405, 
406, 431, 642, 752 a 753.

Na lince 642 se se nově obsluhuje zastávka u Bukovanského mlýna - Bukovany, 
Bukovanský mlýn. Zastávka je na znamení a bude umožňovat nástup a výstup s jízdním 
kolem během dnů s provozem cyklobusů (víkendy od 15. 4. do 2. 10. 2022).

KORDIS PODPORUJE 
UKRAJINU

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA 
PRO OBČANY UKRAJINY

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 6. 3. 2022
NOVÁ ZASTÁVKA U BUKOVANSKÉHO MLÝNA

KORDIS PODPORUJE UKRAJINU

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
PRO OBČANY UKRAJINY



Legenda

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Náhradní autobusová doprava linka xS2A

Národní dopravce

Náhradní tramvajová doprava

Vybrané trasy dalších linek

Přestupní uzly

Náhradní autobusová doprava linka xS2B

Náhradní autobusová doprava linka xS2C
Náhradní autobusová doprava linka xS2K

Prodloužené trasy autobusových linek
Aktuální informace
o výluce naleznete 

na 
www.idsjmk.cz/vvv

ZMĚNA OD 12. 3. 2022

VLAKOVÁ VÝLUKAVLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - ADAMOV - BLANSKOBRNO - ADAMOV - BLANSKO
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Pro cestu mezi Blanskem 
a Brnem (zónou 100) 

linkou xS2B stačí 
jízdenka na 4 zóny. Zóna 

101 se nezapočítává.

xS2D

xS2A
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xS2DxS2DHlavní nádraží
před viaduktem
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Po třech měsících dojde od 12. 3. 
2022 k úpravě dopravního řešení 
pro obsluhu města Adamova. Změna 
souvisí s připravovaným výrazným 
navýšením provozu stavební techniky. 

Nová autobusová linka xS2D 
Brno, Hlavní nádraží - Adamov
Pro komfortní zajištění dopravy mezi 
Adamovem a Brnem bude zřízena nová 
linka xS2D, která vyjede ze zastávky 
Adamov, žel. st. a zastaví na zastávce 
Adamov, žel. zast. Dále pojede bez 
zastavení přes Křtiny a Ochoz u Brna na 
zastávku Brno, Dělnický dům s možností 
přestupu směr Slatina a bude ukončena 
na Hlavním nádraží (u viaduktu Křenová) .
Linka xS2D bude jezdit v pracovní dny ve 
špičce v intervalu 15 minut, dopoledne, 
večer a o víkendech v intervalu 60 minut. 
Dojezd do Brna před 5. hodinou a odjezd z 
Brna po 23. hodině bude zachován.

Na lince xS2D bude pro cestu z Adamova 
do brněnské zóny 100 postačovat jízdenka 
na 3 zóny / 90 minut za 27 Kč. Pro cestu do 
brněnské zóny 101 bude potřeba jízdenka 
na 4 zóny / 90 minut za 34 Kč. Tzn. stejné 
jízdenky jako dosud. Stávající předplatní 
jízdenky zůstávají v platnosti.
I když je trasa linky xS2D delší než u linky 
x S2A s přestupem na tramvajovou linku č. 
4 cestovní doba se pro cestující z Adamova 
do centra Brna k hlavnímu nádraží bude 
srovnatelná se současným stavem.

Redukce  na stávající lince xS2A
Většina spojů stávající linky xS2A bude 
zkrácena do Bílovic nad Svitavou a začne 
zastavovat na všech zastávkách po 
Bílovicích. Pro zajištění spojení do zastávky 
Babice nad Svitavou (náhrada za železniční 
zastávku) bude po celý den i o víkendech 
linka xS2A 1x za hodinu prodloužena z 
Bílovic do Adamova.

Spojení Bílovice nad Svitavou – Blansko
Pro spojení z Bílovic do Blanska bude možné 
použít linku xS2A s přestupem na xS2C, tedy 
stejně jako dosud.

Náhradní autobusová doprava linka xS2D
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ZMĚNA ČASŮ ODJEZDŮ NA LINCE S2 V ÚSEKU 
SKALICE NAD SVITAVOU - LETOVICE

13. 3. 2022

S2
V neděli 13. 3. 2022 od 8:20 hod. do 15:45 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.

VÝLUKA NA LINCE S41 - RAKŠICE - BOHUTICE
8. A 10. 3. 2022

S41
Vlaky na lince S41 budou v úseku Rakšice – Bohutice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle výlukového jízdního 
řádu linky xS41 ve dnech 8. a 10. 3. 2022 vždy od 8:20 do 13:35 hodin.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský 
Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ MEZI KRÁLOVÝM POLEM A 
HLAVNÍM NÁDRAŽÍM NA LINCE R8

5. - 6. 3. 2022

R8
Ve dnech 5. a 6. 3. 2022 vždy od 8:30 do 17:30 hodin v úseku Brno 
hl.n. – Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8:
1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120
1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127
Ostatní vlaky R8 pojedou dle současného jízdního řádu. “

VÍKENDOVÁ VÝLUKA V ADAMOVĚ NA LINCE 215
5. - 6. 3. 2022

215

O víkendu 5. a 6. 3. 2022 bude upraven provoz městské linky 215 v 
Adamově z důvodu rekonstrukce železničního mostu nad ulicí Hybešova.
V úseku Železniční stanice, točna až Adamov III, točna nebude linka 
v provozu. Provoz linky 215 v úseku Železniční stanice, točna - Horka, 
točna zůstává zachován.
Změna zastávek:
Adamov III, točna - zastávka bez obsluhy
Adamov III - zastávka bez obsluhy
Kolonka - zastávka bez obsluhy

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
5. 3. 2022

S3
V sobotu 5. 3. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin budou vlaky linky S3 v 
úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy jedoucími podle výlukového 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

PŘESUN ZASTÁVKY - KOBEŘICE, NA KOPCI
14. 3. - 30. 4. 2022

631
Od 14. 3. do 30. 4. 2022 bude zastávka Kobeřice, na kopci je v 
obou směrech přesunuta o cca 60 metrů směrem ven z obce 
mimo semaforový úsek. Výluka se může konat v jiném 
termínu! Termín je nejistý.

ZRUŠENÍ ZASTÁVKY ADAMOV, ŽELEZNIČNÍ 
STANICE, TOČNA NA LINCE 215

7. 3. - 31. 5. 2022

215
Vzhledem ke stavbě opěrné zdi v ulici Nádražní v Adamově bude v 
termínu od 7. 3. 2022 (do předpoklad 31. 5. 2022) zrušena zastávka 
Adamov, železniční stanice, točna pro oba směry linky 215.
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OMEZENÍ DOPRAVY V KUŘIMI
7. - 20. 3. 2022

152, 162, 302, 310, 311, 312, 313, N91
Vážení cestující,
od 7. do 20. 3. 2022 bude upraven provoz linek v Kuřimi následovně:
Linky 152, 162, 302, 310, 311, 312 a 313 budou v úseku mezi 
zastávkami Kuřim, žel.st. a Kuřim, kulturní dům (resp. Kuřim, Popkova 
/ Kuřim, škola Jungmannova) vedeny obousměrným odklonem ul. 
Nádražní, Tyršova a Legionářská a dále po své trase.
Linka N91 bude v úseku Kuřim, sokolovna - Kuřim, kulturní dům 
vedena obousměrným odklonem ul. Tyršova a. Legionářská přímo 
k zastávce Kuřim, kulturní dům, čímž vynechá terminál Kuřim, žel.
st. Zastávka Kuřim, žel.st. bude pouze pro tuto linku přesunuta ke 
křižovatce ul. Tyršova a Nádražní. Spoje 409 (v noci před nepracovním 
dnem od nočního rozjezdu v 1:00 hod. od hlavního nádraží v Brně) a 
416 (v noci před nepracovním dnem k nočnímu rozjezdu ve 3:00 hod. 
od hlavního nádraží v Brně) budou prodlouženy až do / ze zastávky 
Kuřim, TE. Garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 budou 
přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.
V terminálu Kuřim, žel.st. dojde k přesunu autobusových 
nástupišť č. 2 a 3.
Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v 
terminálu a jeho okolí!

Změna zastávek:
Kuřim, žel.st. (nástupiště č. 2) - zastávka pro linky 71 a 310 ve 
směru Kuřim, sokolovna a pro linky 302, 310, 311 a 312 ve směru 
Kuřim, kulturní dům přesunuta na příjezdovou komunikaci (u parku) 
v protisměru - označník blíže k nádražní budově (na začátku parku);
Kuřim, žel.st. (nástupiště č. 3) - zastávka pro linky 152, 162 a 313 
ve směru Kuřim, kulturní dům a pro linku 302 ve směru Kuřim, 
zámek přesunuta na příjezdovou komunikaci (u parku) v protisměru - 
označník dále od nádražní budovy (na konci parku);
Kuřim, žel.st. pro linku N91 (v obou směrech) - zastávka přesunuta na 
hlavní silnici II/386 (v ul. Tyršova) za křižovatkou s ul. Nádražní.

VÝLUKA AUTOBUSŮ V ULICI ŠÁMALOVĚ V BRNĚ
OD 7. 3. 2022

64, 82
Z důvodu rekonstrukce železničního mostu bude od pondělí 7. 
března 2022 do ukončení prací (předpoklad do poloviny prosince 
2022) uzavřena část ulice Šámalovy.

Linka 64 pojede v úseku Stará osada – Geislerova odklonem ulicemi 
Gajdošova, Táborská, Dulánek/Klíny, Jílkova, Šámalova a Geislerova.

• Vynechá tak zastávky Kuldova a Tomáškova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Gajdošova, Otakara Ševčíka, 
Mošnova (směr Chrlice) / Buzkova (směr Červený písek), Jílkova a 
Uzavřená.

• Zastávka Uzavřená bude v obou směrech přeložena za křižovatku 
Jílkova × Šámalova.

• Zastávka Geislerova bude v obou směrech přeložena za křižovatku 
Geislerova × Táborská.

Linka 82 pojede v úseku Vojenská nemocnice – Juliánov odklonem 
ulicemi Bubeníčkova a Gajdošova.

• Vynechá tak zastávky Tomáškova, Uzavřená a Geislerova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Kuldova a Stará osada (směr 
Česká nástupiště 9, směr Pálavské náměstí nástupiště 8).
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VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
12. - 13. 3. A 19. - 20. 3. 2022 

S3
Od 12. 3. 2022 od 9:45 nepřetržitě do 13. 3. 2022 do 16:50 hodin 
budou vybrané vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle 
výlukového jízdního řádu linky xS3.

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

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
19. - 20. 3. 2022 

S3
Od 19. 3. 2022 od 9:45 nepřetržitě do 20. 3. 2022 do 16:50 hodin 
budou vybrané vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle 
výlukového jízdního řádu linky xS3.

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

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

PRODLOUŽENÍ LINEK XS2K A XS2B DO RÁJCE-
JESTŘEBÍ

18. - 21. 3. 2022

S2, XS2K, XS2B
Od 18. 3. 2022 od 20:00 hodin nepřetržitě do 21. 3. 2022 do 4:00 
hodin bude upraven provoz linek S2, xS2B a xS2K na Blanensku. 
Autobusové linky xS2B a linka xS2K budou prodlouženy až do 
Rájce-Jestřebí.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Blansko - odjezd z aut. st. Blansko, stanoviště 15, 16
- linka xS2K příjezd aut. st. Blansko, stanoviště č.14
- linka xS2B příjezd před staniční budovou
• Blansko město - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Svitavská“
• Dolní Lhota - na zastávce autobusů IDS JMK „Blansko, Dolní Lhota“
• Rájec-Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Rájec-Jestřebí, žel. st.

VÝLUKA NA LINCE S91 
21. - 23. 3. 2022

S91
Ve dnech 21. - 23. 3. 2022 v době vždy od 07:00 do 14:00 hodin 
budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního 
řádu jako linka xS91.

Autobusy 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.

Doplňující informace:
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 autobusy náhradní dopravy 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, záv“ (trasa B)
- 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)
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Koordinátor IDS JMK – společnost 
KORDIS JMK, a.s. hledá pracovníka/
pracovnici do pozice Pracovník/
Pracovnice Kontaktního centra 
v Brně.

Náplň práce:
servis pro cestující v souvislosti s 

elektronickými jízdními doklady
prodej jízdních dokladů
 poskytování informací o IDS JMK
 řešení dotazů a podnětů cestujících
občasné výpomoci v mimobrněnských 

kontaktních centrech

Požadavky:
vzdělání vyučen nebo SŠ,
výborná znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní 

přepravní podmínky, vedení linek, 
organizace dopravy,

dobrá znalost práce na PC, velký podíl 
práce bude souviset se zadáváním a 
zpracováním elektronických jízdních 
dokladů,

schopnost vyřešit problém, 
komunikativnost, bezkonfliktnost,

bez záznamu v trestím rejstříku.

Nabízíme:
zajímavá práce s lidmi a další benefity

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz 

Termín pro přihlášení do výběrových 
řízení (zaslání životopisů a motivačních 
dopisů) je 
7. 3. 2022. 

Koordinátor IDS JMK– společnost KORDIS 
JMK, a.s. hledá dispečera/dispečerku IDS 
JMK pro hlavní pracovní poměr.

Náplň práce:
řízení dopravy - regionální autobusy a vlaky, 
zadávání aktuálních dopravních informací 
pro cestující do SW dispečinku,
telefonická podpora elektronického 
odbavení cestujícího, 
telefonická podpora služebních čet a řidičů 
v novém odbavovacím systému,
práce ve směnném provozu

Požadavky:
vzdělání vyučení, SŠ nebo VŠ,
znalost IDS JMK - Tarif, Smluvní přepravní 
podmínky, vedení linek,
schopnost samostatného uvažování, 
komunikativnost, bezkonfliktnost,
smysl pro plnění zadaných úkolů, odolnost 
proti stresu,
bez záznamu v trestním rejstříku (nutno 
doložit při podpisu smlouvy).

Nabízíme:
- zajímavou práci v příjemném kolektivu,
firemní benefity,
- práci, která má smysl…

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz 

Termín pro přihlášení do výběrových 
řízení (zaslání životopisů a motivačních 
dopisů) je 20. 3. 2022.

Koordinátor Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje – 
společnost KORDIS JMK, a.s. hledá 
pracovníka/pracovnici – konstruktér/
konstruktérka autobusových jízdních 
řádů pro dlouhodobý pracovní poměr.

Náplň práce:
tvorba koncepčních jízdních řádů v oblasti 
Blanenska a Boskovicka (řešení připomínek 
obcí a cestujících, návaznosti na další druhy 
dopravy);
spolupráce s autobusovými dopravci;
řešení výlukové organizace dopravy
v dotčené oblasti;
zapracování jízdních řádů do SW CHAPS;

Nabízíme:
zajímavou práci v příjemném kolektivu,
možnost ovlivnit budoucnost autobusové 
dopravy v Jihomoravském kraji; firemní 
benefity; pružnou pracovní dobu; práci, 
která má smysl;

Požadujeme:
- komunikativnost, samostatnost, ochotu 
učit se nové věci
- praxe v oboru a znalost linkového vedení 
IDS JMK výhodou

Kontakt:
info@kordis-jmk.cz

Vaše životopisy a motivační dopisy 
posílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 
20. 3. 2022.

PRACOVNÍK/PRACOVNICE 
KONTAKTNÍHO CENTRA V BRNĚ

DISPEČER/DISPEČERKA
PROVOZU

KONSTRUKTÉR/KONSTRUKTÉRKA
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Nabídku zaměstnaní uveřejňujeme také na https://www.idsjmk.cz/a/zamestnani.html
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Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

http://www.kobyli.cz/kultura-a-turismushttp://www.kobyli.cz/kultura-a-turismus

Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba rozhledny
otevřeno celoročně
vstup zdarma

 

Kobylí
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Stezka nad vinohrady či také kobylská stezka nad vinohrady je rozhledna 
východně od obce Kobylí ve výšce 334 m n. m. na kopci Kobylí vrch, který místní 
nazývají Homole. Vede k ní naučná stezka Kobylí. Má tvar spirály o délce 65 
metrů, která se na 19 ocelových pilířích zvolna zvedá do výšky 7,6 metru.
Kobylí je v současnosti čtvrtou největší vinařskou obcí (po Velkých Bílovicích, 
Čejkovicích a Velkých Pavlovicích) Velkopavlovické vinařské oblasti se 289 ha 
registrovaných vinic a pěti sty vinaři . V okolí Kobylí se nachází rozsáhlé vinice, kde 
se daří odrůdám pro výrobu bílých vín, hlavně Veltlínskému zelenému, Tramínu, 
Neuburskému a Mülleru Thurgau. Poskytují také výjimečné podmínky pro 
pěstování modrých odrůd jako je Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké 
a André.
Za návštěvu stojí také místní muzeum - http://muzeumkobyli.cz/
Muzeu obce Kobylí se podařilo vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, 
která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci. Muzeum je otevřeno následovně:
letní provoz (červen - září) - úterý - neděle a svátky: 10-17 h
zimní provoz (říjen - květen) - sobota - neděle a svátky: 14-17 h
Více na stránkách Kobylí - http://www.kobyli.czhttp://www.kobyli.cz a  a http://muzeumkobyli.czhttp://muzeumkobyli.cz..

Přístup k rozhledně
Do Kobylí na Moravě se pohodlně dostanete vlakem. Z Brna linkou R13 (v 8:36, 
10:36, 12:36) a v obci Zaječí přestupte na navazující vláček S52.

Doprava a jízdenky
Pro cestu z centra Brna (ze zóny 100) Kobylí potřebujete jízdenku na 8 zón za 63 
Kč. Brňanům s předplatní jízdenkou pro zóny 100+101 stačí jízdenka na 6 zón. 
Vyplatí se využít také celodenní jízdenka za 150 nebo 190 Kč.


