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Aktuální informace z dopravy najdete vždy na www.idsjmk.cz.

Už v sobotu 7. 5. opětovně vyjíždí TURISTBUS, výletní autobusová linka, která Vás za běžné 
ceny včetně slev pro studenty i osoby nad 65 let o víkendech sveze do vinařského kraje v okolí 
Poysdorfu. Stačí vyjet z Brna v 8:36 vlakem R13 směr Břeclav - Olomouc. Vystoupit v Podivíně a 
přestoupit na autobus 555, který projede Lednici a Valtice a doveze Vás do Schrattenbergu, kde 
je Stezka bosou nohou, nebo do Herrnbaumgartenu, kde je NONSEUM - muzeum nesmyslů - 
věcí, které nepotřebujete, nebo do Poysdorfu - kde je expozice vinařství Vino Versum a Muzeum 
traktorů, nebo případně do Falkesteinu, kde je známá a hojně navštěvovaná zřícenina a sklepní 
ulička. Autobus pak pokračuje do Mikulova. Spojení je třikrát denně ve směru Podivín - Mikulov a 
třikrát denně opačným směrem. Dát se tedy stihnout i víc míst v Rakousku.
V sobotu 7. 5. 2022 se v Brně na výstavišti koná májáles. Posílení dopravy po Brně zajistil 
DPMB. 

V neděli 8. května 2022 budou velká obchodní centra uzavřena a vybrané linky IDS JMK (OLY, 
...) budou mimo provoz nebo budou mít upravenou trasu (linka 78 obsluhovat zastávky Modřice, 
Decathlon a Modřice, XXXLutz).

V neděli 8. 5. se slaví 125. výročí stanice Mutěnice - vice na straně 6.

Přejeme vám krásný víkend!
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Zas další sezónu TURISTBUS začíná
linka, co spojuje Rakousko s Moravou
o každém víkendu od května do října
navštivte sousedy veřejnou dopravou. 

Falkenstein láká nás k návštěvě hradu
Poysdorf dá turistům vína svá ochutnat
V zahradě panenské tam žertů mají řadu
Schrattenberg, Valtice tam bez bot půjdu 

rád. 

O každém víkendu z Brna v půl deváté
vyražte rychlíkem, vystupte v Podivíně

odtud už 555 unést se necháte
vyjeďte na výlet, bez auta, v klidu, líně. 
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Vážení turisté,
již sedmým rokem je v provozu Turistbus, který propojuje turistické a 
vinařské destinace Mikulovska a Poysdorfska.
Linka je v provozu během víkendů a svátků. Na lince Turistbus platí Tarif 
IDS JMK. I na rakouském území jsou ceny jízdenek stejné jako na jižní 
Moravě.
Turistbus jede z Podivína, kde navazuje na rychlíky R13 od Brna. Dále 
pokračuje do Lednice (zámek se zahradami) a Valtic (zámek a Národní 
vinařské centrum). Poté pokračuje na zastávku Valtice, celnice (Muzeum 
železné opony). Turistbus pokračuje po Rakousku přes Schrattenberg 
(Stezka bosou nohou) - Herrnbaumgarten (NONSEUM - Muzeum nesmyslů) - 
Poysdorf (Vino Versum a muzeum traktorů) - Poysbrunn (pohádkové vesnice) 
- Falkenstein (zřícenina hradu, vinařská stezka parkoviště a sklepní ulička). 
Poté se přes Drasenhofen vrací na české území do Mikulova (historické 
město se zámkem). Turistbus jezdí samozřejmě i v opačném směru. 

HERRNBAUM-

LEDNICE

POYSDORF

FALKENSTEIN

MIKULOV

TURISTBUS
v provozu o víkendech od 7. 5. 
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OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 7.-8. 5. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 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 V ČEJČI (SILNICE II/422 V ÚSEKU MEZI ŽEL. 
ST. A SILNICÍ II/380)

9. 5. - 30.1. 2022

109, 662, 663, 655, 913
Od pondělí 9. 5. do asi 30. 10. 2022 bude z důvodu opravy mostu 
(Čejč, silnice II/422 v úseku mezi žel. st. a silnicí II/380) upraven 
provoz linek 655, 662 a 913.
Linka 655 ve směru Čejč budou zrušeny návaznosti v Čejči, nám. na 
linku 662 jedoucí k žel.st.
Linka 662 bude obousměrně ukončena v Čejči na náměstí bez obsluhy 
zastávky „Čejč, žel. st.“; spoj 25 mimořádně vyjede o 5 minut dříve už 
Kyjova; spoj 14 bude veden o minutu později; spoj 36 je prodloužen 
do zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín a spoj 39 také nově vyjíždí ze 
zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín až v čase 17:32 (Cestující mohou 
jet z Kyjova linkou 663 v 17:10 a v Mistříně přestoupit na linku 662); 
spoje ve směru do Kyjova mají zrušeny návaznosti na linku 655 v Čejči 
na náměstí.
Linka 913 pojede v úseku Čejkovice, u kostela - Čejč, nám. 
obousměrným odklonem okolo Mutěnic a Hovoran. Vynechá tak 
zastávky „Čejkovice, V Kratinách“ a „Čejč, žel. st.“.
Změna zastávek:
Zastávky „Čejkovice, V Kratinách“ a „Čejč, žel. st.“ budou bez 
obsluhy.

VÝLUKA PŘES UHERČICE
9. 5. - 19. 6. 2022

816, 830, 831
Od pondělí 9. 5. do 19. 6. linky 816, 830 a spoje 207 a 208 linky 
831 pojedou v okolí obce Uherčice po odklonových trasách. Místo 
zastávky Uherčice, u parku obsluhují náhradní zastávky Uherčice, 
u pomníku a Uherčice, křižovatka.
Změna zastávek:
Uherčice, u pomníku je zřízena na silnici II/409 u domu č.p. 57 (u 
penzionu Lemon).
Uherčice, křižovatka je zřízena u křižovatky silnic II/411 a III/41116 
směr Mešovice.

UZAVÍRKA KŘIŽOVATKY JEDOVNICKÁ × ELPLOVA - 
VYNECHÁNÍ ZASTÁVKY STRNADOVA 

6. 5. (15:00) - 8. 5. (15:00) 2022

78, 82
Z důvodu pokračujících prací v rámci opravy povrchu 
komunikace v ulici Jedovnické bude od 15:00 v pátek 6. května 
2022 do 15:00 v neděli 8. května 2022 neprůjezdná křižovatka 
Jedovnická × Elplova.

Autobusové linky 78 a 82 pojedou v úseku Mikulovská – Elplova 
/ Horníkova odklonem přes zastávky Vlkova a Houbalova. V obou 
směrech tak vynechají zastávku Strnadova.

VÝLUKA TRAMVAJÍ V ÚSEKU ČERVINKOVA - 
TECHNOLOGICKÝ PARK

7. 5. (08:15) - 8. 5. (14:30) 2022

12
Z důvodu výměny výhybek bude v sobotu 7. května 2022 od 
8:15 do 18:30 a v neděli 8. května 2022 od 8:15 do 14:30 vyloučen 
provoz tramvají do smyčky Technologický park.

Linka 12 bude ukončena ve smyčce Červinkova. Náhradní 
dopravu v úseku Červinkova – Technologický park zajistí kyvadlová 
tramvajová linka x12.

Linka x12 pojede obousměrně po koleji pro směr z centra, ve 
směru na Červinkovu tedy bude mimořádně obsluhovat zastávky 
na levé koleji.

VÝLUKA AUTOBUSŮ V BOSONOHÁCH
8. 5. 2022 (13-17)

69, N96
Z důvodu konání kulturní akce nebude v neděli 8. května 2022 
od 13:00 do 17:00 možná jízda autobusů do smyčky Bosonohy. 
Linka 69 pojede od zastávky Hoštická odklonem do zastávky 
Tranzitní plynovod.

• Zastávka Hoštická ve směru od Starého Lískovce bude přeložena 
k zastávce linek 51, 401 a 402, ve směru do Starého Lískovce bude 
bez obsluhy.

• Zastávka Bosonohy bude po dobu výluky bez obsluhy.

SPOJ 24 LINKY 290 VYNECHÁ ZASTÁVKY JEVÍČKO, 
UHELNÉ SKLADY A JAROMĚŘICE, U HŘIŠTĚ

6. 5. 2022

290
Spoj 24 linky 290 (odj. 18:15 z Jevíčka) jede z důvodu cyklistického závodu 
v úseku Jevíčko nám. do Jaroměřice rest. odklonem po II/374 směr Uhřice. 
Zastávky Jevíčko, uhelné sklady a Jaroměřice, u hřiště budou bez obsluhy. 

PŘESUN ZASTÁVKY POZOŘICE, VELKÉ LIPKY
9. - 31. 5. 2022

819
Zastávka Pozořice, Velké lipky ve směru do Viničných Šumic je přesunuta 
o 110 metrů vpřed (přibližně před dům č. p. 238) od 9. do 31. 5. 2022.
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ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE S3 BRNO - KUŘIM
7. 5. 2022

S3
V sobotu 7. 5. 2022 od 10:30 do 19:10 hodin v úseku Brno-Královo 
Pole – Kuřim nepojedou vlaky linky S3:
4923, 4925, 4969, 4971, 4973, 4975, 4977, 4979, 4981, 4918, 4920, 
4922, 4926, 4928, 4972, 4974, 4976, 4978
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

BRNĚNSKÝ MAJÁLES 
7. 5. 2022

VÍCE LINEK
V sobotu 7. května se v areálu brněnského výstaviště uskuteční 
Brněnský majáles 2022. 
Dojde proto k následujícím opatřením v dopravě:
V době průvodu z centra města (přibližně od 11:00 do 12:00) může 
dojít ke krátkodobému zdržení na linkách MHD v ulicích Husově, 
Pekařské a na Mendlově náměstí.
V době od 12:00 do 0:30 bude v provozu posilová tramvajová linka 
P1 v trase (Malinovského náměstí –) Hlavní nádraží – Výstaviště - 
hlavní vstup (– Pisárky).
V době od 12:00 budou spoje linky 5 běžně ukončené na Mendlově 
náměstí prodlouženy do zastávky Výstaviště - hlavní vstup (a dále 
do Pisárek). Provoz linky 5 v této trase bude prodloužen do 0:30.
V době od 22:30 do 0:30 budou v provozu posilové tramvajové 
linky P10 a P12:

• linka P10 v trase Výstaviště - hlavní vstup – Česká – Konečného 
náměstí – Vozovna Komín – Ečerova

• linka P12 v trase Výstaviště - hlavní vstup – Česká – Konečného 
náměstí – Technologický park
Přibližně do 0:30 bude prodloužen provoz linek 1, 4, 8, 25, 26, 37 a 
84 (pouze v úseku Mendlovo náměstí – Stará osada).
V čase 0:30 bude zajištěn mimořádný rozjezd nočních linek od 
hlavního nádraží (pouze odjezd).

Upozornění:
Pro cestu z akce využijte spoje uvedených linek. Noční linky N97 a N98 
nebudou posilovány!
Pro přístup a odchod z akce doporučujeme využít zastávku Výstaviště 

- hlavní vstup.

VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - NOVOSEDLY
9. - 10. 5. 2022

S8
Ve dnech 9. a 10. 5. 2022 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:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Zastávky náhradní dopravy:

• 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 Břeclavská na zastávce autobusů IDS 
JMK „Valtice, nemocnice“

• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• 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 – v obci 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“ a před 
staniční budovou

VÝLUKA PŘES PODOLÍ
11. - 15. 5. 2022

151, N96
V obci Podolí se koná kulturní akce, proto bude od 11. 5. od 8:00 
do 15. 5. do 23:50 upraven provoz linek 151 a N96:
Linky N96 a 151 pojedou po místních komunikacích obce Podolí 
ulicemi Pod hřbitovem a Palouk. Obslouží náhradní zastávky na 
odklonové trase.
Změna zastávek:
Podolí bude přeložena do dvou zastávek na začátek objízdné trasy 
(ke křižovatce ul. Rybník a místní komunikace ul. Pod hřbitovem, u 
plynové stanice) a na konec objízdné trasy (ke křižovatce ul. Dědina a 
místní komunikace ul. Palouk, křižovatka u zrcadla).

VÝLUKA NA LINCE S52 HODONÍN - ČEJČ
9. - 12. 5. 2022

S52

Od 9. do 12. 5. 2022 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 jízdních 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 aut.IDS JMK „Hodonín, žel. st.“

PŘESUN ZASTÁVKY CHVALOVICE
17. - 26. 5. 2022

819
Od 17. do 26. 5. 2022 bude zastávka Chvalovice přeložena o cca 
200 metrů směrem na Znojmo od stálých zastávek přibližně před 
dům č.p. 88 na silnici I/38 ve Chvalovicích. 
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VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - NOVOSEDLY
11. - 12. 5. 2022

S8

Ve dnech 11. a 12. 5. 2022 v době vždy od 7:55 hod. do 14:10 hodin 
budou vlaky v úseku Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou 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:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Zastávky náhradní autobusové dopravy:
• 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 Břeclavská na zastávce autobusů IDS 
JMK „Valtice, nemocnice“

• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• 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 – u nádražní budovy 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 NA LINCE S31 NEDVĚDICE - BYSTŘICE N/P
23. - 26. 5. 2022

S31
Ve dnech 23. až 26. 5. 2022 vždy od 7:00 hodin do 13:25 hodin 
budou vlaky na lince S31 budou v uvedeném úseku nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK 

„Nedvědice, žel. st.“,
Věžná – na silnici u železniční zastávky a v obci na autobusové 
zastávce Věžná
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovou

VÝLUKA NA LINCE S91 STRÁŽNICE - HODONÍN
23. - 24. 5. 2022

S91
Ve dnech 23. a 24. 5. 2022 v době vždy od 8:00 do 14:15 hodin 
budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS91.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK 

„Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, 
Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u staniční budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod staniční budovou
Strážnice – u nádražní budovy

VÝLUKA NA LINCE S61 BZENEC - MORAVSKÝ PÍSEK
29. - 30. 5. 2022

S61
Ve dnech 30. a 31. 5. 2022 vždy od 7:30 hod. do 14:40 hodin budou 
vlaky linky S61v úseku Bzenec – Moravský Písek nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS61.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, 
žel. st.“

• Bzenec - Olšovec – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, 
Olšovec“

• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“
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POZVÁNKAPOZVÁNKA
DO MUTĚNICDO MUTĚNIC

Jak se do Mutěnic 
dostanete?

Pohodlně a rychle se do této 
vinařské obce dostanete vlakem. 

Z Brna rychlíkem R13 a v Zaječí 
přestupte na vlak S52. Alternativně 
můžete využit také autobusovou 
linku 109 ze Zvonařky. Tato 
autobusová linka ovšem nejede 
přímo k vlakovému nádraží.

Obyvatelé Hodonínska dojedou 
do Mutěnic přes Hodonín - vlakem 
S52 nebo linkou 109. 

Spojení hledejte na www.idsjmk.cz.

TIP: V neděli můžete využít 
jednodenní jízdenku za 150 Kč nebo 
190 Kč pro 2 dosplělé + 3 děti do 15 
let. Více na 
https://www.idsjmk.cz/a/turisti-jizdenky.html

Přejeme vám krásný sobotní 
výlet.

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 6

Letopisecká komise a obec Mutěnice vás srdečně zvou na 125. výročí železniční stanice Mutěnice. 
Oslava se uskuteční v neděli 8. května od 16 hodin na peróně na nádraží, těšit se můžete na vystoupení 
žáků základní školy, dílničky pro děti a občerstvení.
Na oslavu bude navazovat výstava o historii mutěnského vlakového nádraží. 
Navštívit výstavu bude možné od 11. května v obřadní síni obecního úřadu.
Více na http://mutenice.cz/2022/05/02/oslava-125-vyroci-zeleznicni-stanice-mutenice.

http://mutenice.cz/2022/05/02/oslava-125-vyroci-zeleznicni-stanice-mutenice

Další tipy na výlety z Mutěnic - http://www.mutenice.czhttp://www.mutenice.cz
Mutěnické búdy
Více než 550 vinných sklepů v jedné lokalitě obklopené hektary malebných vinic.

Rozhledna na Vyšicku
V roce 2018 byla otevřena na nejvyšším bodu Mutěnic — kopci Vyšicko (267 m. n. m.) — rozhledna. Je 
trojúhelníkovitého půdorysu, ocelové konstrukce s dřevěným schodištěm, vysoká 12 metrů.
Nosnou konstrukci tvoří tři kovové sloupy, které se kvůli zeštíhlení naklánějí oproti základně o 10 stupňů. 
Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 9 metrů (malebné a velice členité okolí vinařské obce Mutěnice, v 
dáli Bílé Karpaty, Chřiby s Buchlovem, Pálava a Babí lom u Strážovic). 
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POZVÁNKAPOZVÁNKA
ZA TURISTIKOUZA TURISTIKOU

Tiskové chyby vyhrazeny

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 7

https://www.sportovniklubnyrov.cz


