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CESTUJEME
BEZ ROUŠEK:)

Od 14. dubna  nemusíte
ve vozidlech nosit rouškyInformujte nás zavčas - minimálně 10 dní dopředu

Vážení cestující, 
Vláda ČR včera rozhodla o zrušení 
povinností nosit ochranu úst a nosu 
ve vozidlech veřejné dopravy. Nosit 
roušky a respirátory tedy již není 
povinné. Pokud je však někteří 
využíváte, můžeta tak činit nadále.

Děkujeme Vám, že jste to zvládli.

Vážení cestující a organizátoři 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. S ohledem na velký zájem
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. 

Ve dnech státních svátků a víkendu od 15. do 18. 4. 2022 můžete při svých cestách využívat výhodné 
jednodenní základní jízdenky IDS JMK, které platí v tyto dny pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let. TIP NA VELIKONOCE:



Regionální cyklobusy IDS JMK
Regionální cyklobusy jsou v provozu během cykloturistické 
sezóny přibližně od poloviny dubna do konce září během víkendů 
a státních svátků. Vybrané cyklobusy jezdí i v pracovní dny především 
během letních prázdnin. 
V roce 2022 jsou regionální cyklobusy IDS JMK v provozu od 15. 
dubna do 2. října. 
Přepravovat můžete 5 kol na zádi cyklobusu nebo 20 kol na přívěsu podle 
typu cyklobusu.  Kola se přepravují do vyčerpání kapacity cyklobusu. Není 
nutná registrace. S jízdním kolem je možné nastoupit/vystoupit pouze 
na vybraných zastávkách, které jsou označeny symbolem jízdního kola.

Návod na naložení kola do regionálního cyklobusu
Nahlaste řidiči, že chce přepravovat jízdní kolo.  Zakoupíte si u řidiče jízdenku pro jízdní kolo a jízdenku 
pro sebe nebo předložíte platnou jízdenku. Kolo poté sám umístíte na cyklovlek/držák na kola pod 
dohledem a dle pokynů řidiče autobusu. Jízdní kolo zabezpečte proti zcizení. Z kola odstraňte a s 
sebou do autobusu vemte cenné věci, které lze jednoduše odejmout (světla, pumpičky, tašky, ...).Pokud 
se přepravuje více kol, nejprve řidič odbaví všechna kola. Po odbavení všech cestujících si cyklisté 
umísťují kola na cyklovlek/držák na kola dle pokynů řidiče. Při výstupu upozorní cyklista řidiče, že bude 
vystupovat. Poté cyklista za účasti řidiče sundá svoje kolo z cyklovleku/držáku pod dohledem řidiče.

Upozornění pro majitele elektrokol!
Řidič není povinen cyklistovi kolo/elektroloko zvedat na vozík nebo záď 
autobusu. Při přepravě elektrokol doporučujeme cestovat alespoň ve 
dvou lidech.

Vlaky a cyklovlaky
Jízdní kola, e-kola a velké koloběžky lze přepravovat celoročně ve vlacích 
zařazených do IDS JMK (osobní, spěšné vlaky a rychlíky), avšak pouze 
jako spoluzavazadlo. Vlaky označené v jízdních řádech symbolem jízdního 
kola nabízejí rozšířenou kapacitu míst pro přepravu kol. Jedná se o většinu 
vlaků IDS JMK zejména na linkách S vedených z / do Brna a na linkách R.
Přeprava kol s jízdenkami IDS JMK není možná na lince R50 společnosti RegioJet mezi Brnem a Břeclaví. 

Městská doprava v Brně a lodní doprava
Jízdní kola, e-kola a velké koloběžky lze přepravovat celoročně v Brně 
v zónách 100 a 101 ve všech tramvajových, trolejbusových a 
autobusových linkách do čísla 100. Místo pro přepravu kola je označeno 
- obvykle se jedná o prostor určený pro přepravu kočárků. Kola lze 
přepravovat také na lodích na Brněnské přehradě za zvláštní tarif během 
letní plavební sezóny (duben - září). Přeprava je možná po trase Brno,   
Bytrc - Rokle - Hrad Veveří - Veverská Bítýška.

Jízdenky pro jízdní kola a e-kola
Pro cestu budete potřebovat 2 jízdenky. Jízdenku pro sebe a jízdenku pro 
jízdní kolo/elektrokolo. Podle délky trasy se vyplatí využít různé varianty 
jízdenek. 

Pro Vás cyklistu:
Využijte běžné jednorázové jízdenky nebo jednodenní 
jízdenky IDS JMK. 

V nepracovní dny cestujte na výhodné jednodenní jízdenky za 90 Kč pro 
Brno, 190 Kč pro všechny zóny IDS JMK nebo 150 Kč pro mimobrněnské 
zóny. Cestovat můžete i na oblastní jednodenní jízdenky Pálava, Podyjí, 
Moravský kras nebo Slovácko. V nepracovní dny jednodenní jízdenky 
základní platí pro 2 dospělé + až 3 děti do 15 let nebo lze přepravovat i 
jízdní kolo.
TIP NA VÍKEND: s jednodenní jízdenkou základní lze během 
nepracovních dní přepravovat také jízdní kolo. 
Příklady: 
1 dospělý + 1 jízdní kolo nebo 2 dospělí + 2 jízdní kola
2 dospělí + 1 dítě + 2 kola (+ dokoupit jízdenku pro 1 kolo) 
2 dospělí + 2 děti + 1 kolo (+ dokoupit jízdenku pro 2 kola)
V běžné pracovní dny platí jednodenní jízdenky pouze pro jednu osobu bez možnosti přepravovat 
další osoby nebo kola. Je nutné si kupovat jízdenky zvlášť.

 Pro Vaše kolo nebo e-kolo:
Pro přepravu kola využijte jednodenní jízdenku za 70 Kč nebo 
jízdenku pro jednu cestu 35 Kč (platí vždy pouze pro 1 jízdní 
kolo). Pro krátké vzdálenosti lze využít i jízdenku na 2 - 4 zóny.

všechny 
zóny

180 minut
35 Kč

1 DLOUHÁ
CESTA

všechny 
zóny

24 hodin
70 Kč

1 
DEN

2-4 
zóny

až 90 minut
20-34 Kč

1 KRÁTKÁ
CESTA

Jízdenky pro koloběžky
Přeprava koloběžek je ve vozidlech IDS JMK je povolena. Koloběžka do 120 cm se 
přepravuje zdarma, koloběžka nad 120 cm se přepravuje za jízdenky pro zavazadlo 
(zlevněné A). Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 přepravují všechny 
koloběžky v těchto zónách bezplatně. 

Vážení cyklisté a cykloturisté,
po Jihomoravském kraji můžete přepravovat jízdní kola, elektrokola a koloběžky v rámci Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje:

 v zaintegrovaných vlacích s možností přepravy jízdních kol celoročně.
 v cyklobusech na vybraných regionálních linkách od 15. dubna do 2. října 2022 během víkendů a státních svátků. 
 v Brně na městských linkách celoročně.
 na lodích na Brněnské přehradě obvykle od poloviny dubna do konce října.

Více a aktuálně na www.idsjmk.cz/cyklo.
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CYKLOBUSYJEZDÍ ODVELIKONOC



Na Znojemsko se pohodlně z Brna dostanete přímým 
cyklobusem linky 108, který odjždí ze Zvonařky v 8:55 hodin a 
pokračuje přes Znojmo přes Čížov až do Vranova nad Dyjí.

Kolem Vranovské přehrady můžete využít také další 
cyklobusové spoje IDS JMK na linkách 816, 817 a 830. I v těchto 
cyklobusech platí jednodenní jízdenka pro jízdní kolo a další 
jízdenky IDS JMK. Odjezdy uvedené v tabulkách si prosím ověřte 
na webu www.idsjmk.cz.

Všechny informace o přepravě kol, elektrokol a koloběžek 
naleznete na www.idsjmk.cz.

Přejeme vám krásné velikonoční zážitky z Podyjí.
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Znojmo
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Schéma cyklobusů IDS JMK
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Zámek 
Vranov n/D

Zámek Uherčice

Hrad Cornštejn

Hrad Bítov

Dyje

Vranovská přehrada

Jízdenky IDS JMK platí také ve vlacích včetně jízdy do Retzu, neplatí na lodní dopravě po Vranovské přehradě a v ReblausExpressu.

NP 
PODYJÍcyklobusová linka/zastávka816

S82 vlaková linka/zastávka

Legenda

RE vlak ReblausExpress.at/cs

hranice ČR/AT

lodní doprava
území NP PODYJÍ / THAYATAL

Šumná

Olbramkostel

Citonice

Znojmo nemocnice

Hradiště

830

Langau

Hessendorf - 

rybářský ráj
Hrad Hardegg

Zámek 
Riegersburg

Klášter Geras

Štítary

Vranov nad Dyjí, pláž

CYKLOBUS 108 (Brno - Znojmo) a CYKLOBUS 817 (Znojmo - Vranov nad Dyjí)
Linka

Line / Linie
Odjezdy

Departures / Abfahrten
Zastávky

 Stops / Haltestelle
Odjezdy

Departures / Abfahrten
Linka

Line / Linie

 108 08:55 - Brno, ÚAN Zvonařka - 18:44  108
 108
 817

příj. 09:51
10:00 15:00 Znojmo, aut.nádr. 12:50 17:52

příj. 17:50
 108
 817

10:10 15:10 Znojmo, Hradiště, Jednota 12:40 17:40
10:23 15:23 Podmolí, náves 12:25 17:25
10:37 15:37 Horní Břečkov, Čížov 12:12 17:12
10:45 15:45 Lesná, Penzion 12:05 17:05

 817 10:54 15:54 Vranov nad Dyjí, Zámecký hotel 11:55 16:55  817

CYKLOBUS 830 (Vranov nad Dyjí - Vranov nad Dyjí, pláž - Bítov - Uherčice) 
Linka

Line / Linie
Odjezdy

Departures / Abfahrten
Zastávky

Stops / Haltestelle
Odjezdy

Departures / Abfahrten
Linka

Line / Linie

 830 - 09:15 13:15 17:15 Vranov n/D, Zám. hotel 08:34 12:34 16:34  830
 06:26 09:26 13:26 17:26 Lesná, Penzion 08:25 12:25 16:25

06:35 09:35 13:35 17:35 Štítary,ObÚ 08:15 12:15 16:15
- 09:44 13:44 17:44 Vranov nad Dyjí, pláž 08:05 12:05 16:05

06:42 09:54 13:54 17:54 Zálesí, pož.zbroj. 07:55 11:55 15:55
06:53 10:05 14:05 18:14 Bítov, nám. 07:43 11:43 15:43

- - - 18:22 Vysočany, prodejna - - -
- - - 18:28 Korolupy - - -

 830 - - - 18:33 Uherčice, u parku - - -  830

CYKLOBUS 816 (Znojmo - Vranov nad Dyjí - Uherčice - Drosendorf) 
Linka

Line / Linie
Odjezdy

Departures / Abfahrten
Zastávky

Stops / Haltestelle
Odjezdy

Departures / Abfahrten
Linka

Line / Linie

 816 06:02 07:02 09:02 17:02 19:02 Znojmo, aut.nádr. 06:48 08:48 12:48 18:48 19:48  816
 06:25 07:25 09:25 17:25 19:25 Lesná, Penzion 06:25 08:25 12:25 18:25 19:25

- 07:34 09:34 17:34 19:35 Vranov n/D, Zám. hotel 06:15 08:15 12:15 18:15 19:15
- - 09:41 - 19:42 Lančov, host. 06:06 - 12:06 - 19:06
- - 09:47 - 19:48 Starý Petřín 06:00 - 12:00 - 19:00
- - 09:51 - 19:52 Šafov 05:55 - 11:55 - 18:55
- - 10:13 - 20:10 Uherčice u parku 05:33 - 11:33 - 18:33
- - 10:23 - 20:24 Vratěnín 05:24 - 11:24 - -

 816 - - 10:33 - - Drosendorf, Schulen - - 11:12 - -  816

CYKLOBUSYJEZDÍ ODVELIKONOC
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VÝLUKA V TROUBSKU
17. - 18. 4. 2022

403, 404
Od 17. 4. od 6:00 hodin do 18. 4. do 20:30 hodin linky 403 a 404 
pojedou obousměrným odklonem přes Střelice. Zastávka 
Troubsko, u dráhy je přesunuta na silnici Ostopovice-Střelice k 
odbočce do Troubska. Zastávky Troubsko, u kapličky a Troubsko, 
Nová obsluhují pouze vybrané účelové spoje, ostatní se otáčí na 
kruhovém objezdu ve Veselce.
Zastávka Troubsko, ObÚ je pro směr do Brna obsluhována ve své 
standardní poloze naproti obecnímu úřadu, ve směru do Střelic a 
Omic v poloze u mateřské školy po otočení na Veselce. Zastávku u 
MŠ obsluhují i spoje jedoucí od Popůvek a začínající v Troubsko jako 
v bezvýlukové podobě.
Změna zastávek:
Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky: obsluhovány pouze 
vybranými účelovými spoji
Troubsko, u dráhy: zastávka přeložena na silnici Ostopovice-Střelice 
k odbočce do Troubska
Troubsko, ObÚ:
1) U mateřské školy: spoje jedoucí do Brna od Veselky nebo začínající 
v Troubsku, spoje jedoucí do Střelic a Omic mimo Popůvky
2) V ulici Národního odboje: účelové spoje jedoucí do Popůvek od 
zastávky Troubsko, Nová
3) Naproti obecnímu úřadu: spoje jedoucí do Brna od Střelic a 
Omic, spoje jedoucí do Popůvek, účelové spoje jedoucí do zastávky 
Troubsko, Nová

VÝLUKA NA LINCE 821
19. 4. - 2. 5. 2022

821
Linka 821 ve směru Tasovice pojede mezi zastávkami Dobšice, 
rest. a Dyje, u žel. přejezdu po objízdné trase po místní pozemní 
komunikaci spojující obce Dobšice a Dyje podél řeky Dyje. Ve 
směru Znojmo pojedou všechny spoje po své pravidelné trase bez 
omezení opravovaným úsekem sil. I/53.
Změna zastávek:
zastávka Dyje, u žel. přejezdu (označník směr Tasovice) - přeložena 
o cca 140 metrů vpřed směrem na Tasovice přibližně před dům č.p. 
141 v obci Dyje.
zastávka Dyje, cihelna (označník směr Tasovice) - dočasně zrušena 
bez náhrady po dobu platnosti tohoto provozního omezení.

PŘESUN ZASTÁVKY ŠUMAVSKÁ V BRNĚ
19. 4. - 22. 5. 2022

1, 6
Z důvodu rekonstrukce ostrůvku bude od 8:00 v úterý 19. dubna 
2022 do ukončení prací zastávka Šumavská přeložena přibližně o 
90 metrů vpřed.

PŘESUN ZASTÁVKY KŘÍDLOVICKÁ V BRNĚ
18. 4. - 30. 6. 2022

44, 84
Z důvodu stavebních prací bude od 8:00 v pondělí 18. dubna 2022 
do ukončení prací přeložena zastávka Křídlovická:

• pro linku 44 cca o 120 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Nové sady)
• pro linku 84 cca o 40 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Náplavka).

VÝLUKA TROLEJBUSŮ OSOVÁ
18. 4. - 27. 4. 2022

25
Z důvodu pokračujících stavebních prací v rámci výstavby nové 
tramvajové tratě nebude od 5:00 v pondělí 18. dubna 2022 do 
ukončení prací (předpoklad ve středu 27. dubna 2022) možný 
průjezd veškeré dopravy z ulice Netroufalky do ulice Jihlavská.
Trolejbusová linka 25 bude ukončena v zastávce Nemocnice 
Bohunice. Neobslouží tak zastávky Pod nemocnicí a Osová.
Náhradou je možné využít pravidelné autobusové linky 50, 51 a 69 a 
navíc také autobusovou linku 61, která bude od zastávky Nemocnice 
Bohunice prodloužena do zastávky Osová.
Autobusové linky 40, 50, 51, 61, 69, 82 a N90 pojedou odklonem ulicí 
Akademickou. Ke změně obsluhovaných zastávek nedojde.

VÝLUKA MENDLOVO NÁM. V BRNĚ - ZMĚNA
16. 4. - 31. 5. 2022

25, 26, 37, 52, 84, N97, N98, 405, 406
Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí dojde od 
soboty 16. dubna 2022 (pro noční linky již od noci 15./16. dubna 
2022) k další změně organizace dopravy v oblasti Mendlova 
náměstí.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linky 25, 26, N97 a N98 ve 
směru do Pisárek bude vrácena na původní místo do terminálu 
(pravé nástupiště čelem k ulici Hlinky). Stejnou zastávku bude 
obsluhovat i linka 37.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linku 52 ve směru do Pisárek 
bude přeložena do terminálu k levému nástupišti (čelem k ulici 
Hlinky). Tuto zastávku bude obsluhovat také linka 84.
Autobusové linky 84 a N98 se vrací na své pravidelné trasy přes 
Mendlovo náměstí.
Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup i nadále 
zastavovat na přeložené zastávce na začátku ulice Hlinky (před 
křižovatkou s ulicí Pivovarskou).

• Noční spoje linky 405 výchozí ze zastávky Hlavní nádraží zcela 
vynechávají zastávku Mendlovo náměstí, náhradou obsluhují 
zastávku Poříčí.
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VÝLUKA NA LINKÁCH S4, R11 A R54
17. - 24. 4. 2022

S4, R11, R54
Od 17. 4. 2022 od 7:30 hodin nepřetržitě do 24. 4.2022 do 16:50 
hodin všechny vlaky linek S4, R11 a R54 budou po dobu výluky 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu.
Linka S4:
Autobusy náhradní dopravy pojedou dle výlukového jízdního 
řádu linky xS4 po třech odlišných trasách:

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

• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední 
hřbitov - Ostopovice, nám.– 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 - Ostopovice, nám – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - 
Omice, rozc. k železniční zastávce – Tetčice – Rosice u Brna, Těstárny 

– Zastávka u Brna a zpět.
Linky R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu linky xR11 a xR54:

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

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u spojů linky xR11 nákladním 
automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS4 a xR11:

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

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

– (trasa A) autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“
• Ostopovice (trasa B, C) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 
„Ostopovice, nám.“
• Troubsko (trasa B, C) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 
„Troubsko, Nová“ (směr Střelice), resp. na protějším chodníku (směr Brno)
• Střelice (trasa B) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, 
obecní úřad“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“

• Omice (trasa C) - v obci na ulici Brněnské na zastávce IDS JMK „Omice, 
samoobsluha“

- v obci na rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce
• Tetčice (trasa B, C) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Tetčice, žel. st.“)

• Rosice u Brna (trasa A, B, C) – v obci, na autobusové zastávce 
IDS JMK „Rosice u Brna, Těstárny“ – (trasa A) v obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“

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

• Vysoké Popovice (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké 
Popovice“

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

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

• Náměšť nad Oslavou (trasa A, R) - před nádražní budovou

VÝLUKA NA LINCE S41
19. - 24. 4. 2022

S41
Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována 
podle výlukového jízdního řádu od 19. 4. 2022 od 8:30 hodin do 24. 
4. 2022 do 15:55 hodin.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního 
řádu linky xS41 po třech odlišných trasách:

• trasa I (zastávkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Silůvky, 
Moravské Bránice, Ivančice, a zpět.

• trasa K (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n., Moravský Krumlov, 
žel.st., 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.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n. - (trasa I, K,S) na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u 
výjezdu na ulici Úzká.
Brno Horní Heršpice

- (trasa I, K) - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);
- (trasa S) na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední 
hřbitov“ (zast.linky 40)
Brno-Starý Lískovec – (trasa S) na zastávce autobusů IDS JMK 

„Čermákova“
Střelice dolní (trasa S)- v obci na náměstí Svobody na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice (trasa S)– v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS 
JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice (trasa S)

- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, koupaliště“
- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
Silůvky
(trasa S)- v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zastávka NAD 
cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“)
(trasa I) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“
Moravské Bránice (trasa I a S)

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

- před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.
st.“)
Ivančice letovisko (trasa I) - v obci, na silnici na zastávce autobusů 
IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
Ivančice město (trasa I) - u železniční zastávky (na veřejné 
komunikaci);
Ivančice (trasa I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS 
JMK „Ivančice žel. st.“;
Moravský Krumlov (trasa K) - na zastávce autobusů IDS JMK 

„Moravský Krumlov, žel. st.“
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VÝLUKA AUTOBUSŮ PŘÍZŘENICE
OD 18. 4. 2022 DO 25. 4. 2022

49, N94
Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od 23:00 hodin 18. 
dubna 2022 do 23:00 hodin 25. dubna 2022 uzavřena ulice Zelná 
v Přízřenicích.
Autobusová linka 49 bude v provozu pouze v úseku Úzká – Dolní 
Heršpice.

• Zastávka Dolní Heršpice ve směru do centra bude přeložena za 
křižovatku Havránkova × Jižní náměstí.

• Vybrané spoje zůstávají v úseku Záhumenice – Havránkova vedeny 
závlekem přes zastávky Bednářova a K terminálu.
Náhradní dopravu v denní době zajistí autobusová linka x49 v 
trase Komárov (bývalá zastávka linky 509 směr Kšírova) – Kšírova 
(>) / Sazenice (<) – Hněvkovského (<) – Horní Heršpice (ve směru 
do Komárova v ulici Sokolově) – Košuličova – Pražákova (>) – 
Bohunická (>) – Přízřenice (– Přízřenice, smyčka) – po trase linky 
49 – Modřice, Olympia (– Dvůr v lese).

• V úseku Horní Heršpice – Přízřenice pojede linka x49 ulicemi 
Sokolovou, Vídeňskou a Moravanskou.

• Na odklonové trase bude obsluhovat pouze výše uvedené zastávky.
• Vybrané spoje pojedou v úseku Horní Heršpice – Košuličova přes 
zastávky Záhumenice, Bednářova a K terminálu.

Noční autobusová linka N94 bude v provozu pouze v úseku Bílovice 
nad Svitavou, železniční stanice – Hlavní nádraží – Dolní Heršpice.

• Zastávka Dolní Heršpice ve směru do centra bude přeložena za 
křižovatku Havránkova × Jižní náměstí.
Náhradní dopravu v noční době zajistí autobusová linka x94 v 
trase Hlavní nádraží (zastávka linky N94 „u zdi“) – Úzká (zastávky 
linky N95) – Komárov (>) (bývalá zastávka linky 509 směr Kšírova) – 
Kšírova (>) / Mariánské náměstí (<) – Sazenice (<) – Hněvkovského (<) 

– Horní Heršpice (ve směru do Komárova v ulici Sokolově) – Košuličova 
– Pražákova (>) – Bohunická (>) – Přízřenice – po trase linky N94 – 
Modřice, smyčka / Modřice, Olympia.

• V úseku Úzká – Komárov / Mariánské náměstí nebude linka x94 
obsluhovat žádné další zastávky.

• V úseku Horní Heršpice – Přízřenice pojede linka x94 ulicemi 
Sokolovou, Vídeňskou a Moravanskou.

• Na odklonové trase bude obsluhovat pouze výše uvedené zastávky.
Pro cestu mezi centrem města a Přízřenicemi / Modřicemi 
doporučujeme využít v denní době přestup mezi linkami 12 a x49 v 
zastávce Komárov, v noční době linku x94. Přestup mezi linkami 49 / 
x49 a N94 / x94 v zastávce Komárov není garantován!

VÝLUKA NA LINCE S31 BYSTŘICE N/P - NMNM (-...)
21. 4. - 5. 5. 2022

S31
Od 21. 4. 2022 od 7:30 hodin nepřetržitě do 5. 5. 2022 do 
14:55 hodin pojedou vlaky na lince S31 v úseku Bystřice nad 
Perštejnem – Nové Město na Moravě v odchylné časové poloze 
a vlaky S31/1780 a 1781 budou nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy jedoucí z/do Bystřice n. Peršt. jako linka xS31.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna nákladním automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy – v obci, na autobusové zastávce „Rozsochy“
Rovné-Divišov – na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem, 
Rovné“
Olešná na Moravě - u železniční zastávky
Nové Město na Moravě – před staniční budovou

PŘESUN ZASTÁVKY OSLAVANY, PADOCHOV, ROZC.
19. 4. - 30. 6. 2022

406
Zastávka Oslavany, Padochov, rozc. směr Neslovice je přesunuta 
o 30 metrů vpřed.

PŘESUN ZASTÁVKY ŠAFOV
19. 4. - 30. 6. 2022

816
Linka 816 pojede v obci Šafov odklonem po místních 
komunikacích od 19. 4. do 30. 6. 2022 a zastávka bude přesunuta 
k obecnímu úřadu.
Změna zastávek:
Šafov je přesunuta na silnici II/398 ke křižovatce s MK k obecnímu 
úřadu.

PŘESUN ZASTÁVKY LETOVICE, HAVÍRNA, ROZC.
26. 4. - 30. 6. 2022

272, 273
Zastávka Letovice, Havírna, rozc. pouze směr do centra Letovic 
přeložen o cca 300 m vpřed blíže k centru Letovic od 26. 4. do 30. 
6. 2022.
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OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 30. 4. A 1. 5. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 30.4.; 1., 7., 8.5.; 4., 5., 11., 12., 25., 26.6.; 2., 3., 9., 
10., 23., 24.7.; 13., 14., 20., 21.8.2022 jsou všechny spoje linky xS2A 
ukončeny v zastávce Bílovice nad Svitavou, náměstí. Linka nebude 
během těchto víkendu až do Adamova.

VÝLUKA NA LINCE S8 HRUŠOVANY N/J - ZNOJMO
25. - 29. 4. 2022

S8
Od 25. 4. 2022 od 8:30 hodin nepřetržitě do 29. 4. 2022 do 14:30 
hodin bude probíhat výluka na lince S8.
Vlaky na lince S8 budou v úseku Hrušovany n.J.-Šanov – Znojmo 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního 
řádu linky xS8.
Autobusy linky xS8 pojedou po dvou odlišných trasách.

• trasa A (obslužný spoj) – Hrušovany n. J.-Šanov - Božice u Znojma - 
Hodonice - Dyje – Znojmo
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět 
dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.

• trasa B (rychlý spoj) - Hrušovany n. J.-Šanov – Znojmo (pouze vybrané 
spoje)
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy umožněna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Hrušovany n.J.-Šanov (trasa A,B)
- před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. 
J., žel. st.“

- v obci (trasa B) na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n.J., 
lékárna“ (ze Znojma pouze pro výstup, do Znojma pouze pro nástup)

• Božice u Znojma (trasa A)- u odbočky k nádraží na zastávce 
autobusů IDS JMK „Božice, žel. st.“

• Hodonice (trasa A) - před staniční budovou
• Dyje (trasa A) – u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK 
„Dyje u žel. přejezdu“
• Znojmo (trasa A,B) - před staniční budovou na zastávce autobusů 
IDS JMK „Znojmo, žel. st.“

VÝLUKA VLAKŮ SMĚR VYŠKOV - PŘEROV/OLOMOUC
25. - 30. 4. 2022

R8, R12, S71

Od 25. 4. 2022 od 8:40 hodin do 30. 4. 2022 do 16:50 hodin bude 
probíhat výluka na linkách R8, R12 a S71.
Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Přerov – Kojetín) – Vyškov 
na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle 
výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov 

- Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového 
jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov) - Nezamyslice – Vyškov 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v NAD za osobní vlaky zajištěna. Ve spojích 
NAD za rychlíky a spěšné vlaky je zajištěna pouze v omezeném počtu, 
a to dodávkovým automobilem.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice 
na Hané, Chvalkovice na Hané“;

• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Ivanovice 
na Hané, aut.st.“;

• Hoštice-Heroltice - u nádraží;
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Vyškov, žel. st.“)

• Luleč - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Rousínov
směr do Vyškova - na ul. Rudé armády na zast. autobusů IDS JMK 

„Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna - ve smyčce u staniční budovy

• Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Křenovice, hor. žel. st.“
• Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-
Rešov“

• Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK „Újezd, 
Revoluční“

• Sokolnice-Telnice - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Sokolnice, žel. st.“
• Brno hl. n.
- před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK 
„Úzká“ (u OC Vaňkovka)

VÝLUKA V TROUBSKU II
23. 4. 2022 (8:30 - 13:30)

403, 404
Linky 403 a 404 pojedou obousměrným odklonem přes Střelice. 
Zastávka Troubsko, u dráhy je přesunuta na silnici Ostopovice-
Střelice k odbočce do Troubska. Zastávky Troubsko, u kapličky a 
Troubsko, Nová bez obsluhy linkami 403 a 404.

Změna zastávek:
Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky: bez obsluhy linkami 403 a 
404
Troubsko, u dráhy: zastávka přeložena na silnici Ostopovice-Střelice 
k odbočce do Troubska
Troubsko, ObÚ:
1) U mateřské školy: spoje jedoucí do Střelic a Omic
2) Naproti obecnímu úřadu: spoje jedoucí do Brna



V souvislosti s velikonočními svátky a prázdninami 
vyhlášenými na základních a středních školách dochází ke 
změnám v provozu linek IDS JMK.

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 bude platÍ omezený jízdní řád pro 
PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY na regionálních i městských 
linkách IDS JMK.

V pátek 15. dubna 2022 (státem uznaný svátek) bude doprava 
v Brně vedena podle jízdních řádů pro SOBOTY. Na regionálních 
linkách platí jízdní řády pro SOBOTY+NEDĚLE. Sledujte prosím 
jízdní řády. 

V sobotu 16. dubna 2022 platí běžné jízdní řády pro SOBOTY, 
resp. SOBOTY+NEDĚLE. V Brně se jezdí obvykle podle sobot.

V neděli 17. dubna 2022 pojedou regionální linky podle 
jízdních řádů pro SOBOTY+NEDĚLE. V Brně se jezdí podle sobot.

V pondělí 18. dubna 2022 (státem uznaný svátek) bude 
doprava vedena podle jízdních řádů pro NEDĚLE A STÁTNÍ 
SVÁTKY. S ohledem na uzavření nákupních center nebude 
linka 78 obsluhovat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, 
XXXLutz. Mimo provoz je autobusová linka OLY. Linky 12 a 53 
pojedou podle jízdních řádů pro neděle).
Upozornění:
U regionálních linek věnujte ve všech uvedených dnech 
zvýšenou pozornost omezení jízdy některých spojů pomocí 
příslušných inverzních značek.

S jízdním kolem cyklobusem
Od 15. dubna 2022 vyjíždějí regionální cyklobusy IDS JMK do 
všech směrů Jihomoravského kraje - www.idsjmk.cz/cyklo.

Nejvýhodnější cestování během svátků
Jednodenní jízdenky IDS JMK základní
Ve dnech státních svátků a víkendu od 15. do 18. 4. 2022 
můžete při svých cestách využívat výhodné jednodenní 
jízdenky IDS JMK, které platí v tyto dny pro 2 dospělé a 3 
děti do 15 let. 

Zakoupíte je u řidičů regionálních autobusů, na vlakových 
nádražích nebo v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

Provoz během
 Velikonoc

VVeesseellé é VVeell iikkoonnooccee

Dopravní tipy
 na Velikonoce
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VVeelliikkoonnoocce e 22002222

Omluva:
V minulém infomailu jsme omylem uvedli, že v pátek 15. 4. jsou 
uzavřena velká nákupní centra. Obchody jsou otevřeny a linka OLY je 
v provozu. Velké obchody jsou uzavřeny pouze v pondělí 18. 4. 2022.                                                                 

                                                                                 Za chybu se omlouváme.
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Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov

Akátová věž z akátového dřeva se nachází na vrchu Výhon (355 m n. m.), východně 
od města Židlochovice. Na nejvyšší vyhlídku Dyjsko-svrateckého úvalu se dostanete 
zdoláním 76-ti schodů.
Z Akátové věže je překrásný kruhový výhled na Židlochovice, Rajhrad, Vojkovice, 
Brno a jeho okolí (Tuřany, Modřice, Chrlice), Drahanskou vrchovinu, Pracký kopec s 
Mohylou míru, Pavlovské kopce se svatým Kopečkem u Mikulova, vrch Höllenstein 
s hradem Falkensteinem, Pálavu a její pokračování do Rakouska - Liské hory, 
Novomlýnské nádrže či Bílé Karpaty za příznivého počasí. 

Přístup k rozhledně
Přístup k rozhledně je od zastávky Židlochovice, železniční stanice po žluté turistické 
značce (3 km), která stoupá mezi domy na první rozcestí (dřevěný sloup s vypáleným 
nápisem k rozhledně), z nějž pokračujeme doprava nahoru (je nutné opustit žlutou 
turistickou značku, která pokračuje traverzem východním směrem) po nezpevněné 
cestě přímo k rozhledně. 

Doprava a jízdenky
Spojení od Brna je zajištěnovo vlaky linky S3 - zastávka Židlochovice, železniční 
stanice. Od vlakového nádraží vede na rozhlednu žlutá turistická trasa. 
Pro vyhledání spojení využijte vyhledávač na www.idsjmk.cz. - hledejte zastávku 
Židlochovice, železniční stanice.
Z centra Brna potřebujete jízdenku na 4 zóny (100+101+510+525). Majitelům 
brněnské šalinkarty postačuje 2 zónová jízdenka..

Více o rozhledně na Více o rozhledně na https://www.zidlochovice.cz/cs/kultura-a-volny-cas/rozhledna-akatova-vez-vyhon.htmlhttps://www.zidlochovice.cz/cs/kultura-a-volny-cas/rozhledna-akatova-vez-vyhon.html

Tiskové chyby vyhrazeny

Obvyklá otevírací doba
otevřeno celoročně, vstup zdarma

Na rozhledny
s IDS JMK

AKÁTOVÁ ROZHLEDNA ŽIDLOCHOVICEAKÁTOVÁ ROZHLEDNA ŽIDLOCHOVICE

Židlochovice
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