
SLEVOVÝ
PROGRAM IDS JMK

Muzeum 
Blanenska

http://www.muzeum-blanenska.cz

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno 
Muzeum Blanenska, které zajímavou formou 
představuje historii zdejšího regionu
Sleva na vstupné do expozic ve výši 20 % 
se poskytuje následovně:

 20 % ze vstupného při předložení platné 
jízdenky IDS JMK. 
Sleva se poskytne i ze zlevněného 
vstupného pro studenty a seniory. 
Sleva se nevztahuje na mimořádné a 
krátkodobé akce a výstavy.
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Tiskové chyby vyhrazeny

AKTUÁLNÍ
DOPRAVNÍ ZMĚNY
Vážení cestující,
postupně obnovujeme dopravu.
Od 16. května začne opět jezdit Expres Pálava–Podyjí a 
víkendové vlaky S3 z Brna v 8:53 a 9:53 ve směru Tišnov - Vlkov 
budou vybaveny vozem pro přepravu jízdních kol.
Od 23. května se obnoví turistické spoje včetně cyklobusů. 
Využijte je k výletu třeba z Brna na Znojemsko. Obnoví se i 
vlaky na lince S52 ze Zaječí přes Čejč do Hodonína.
Od 25. května se pak vrátí většina školních autobusových 
spojů.
Sledujte prosím aktuální situaci na www.idsjmk.cz.

Na rozhledny
s IDS JMK
Čebínka
strana 5

Aktuální 
pravidla 
COVID-19
strana 6

muzeum již
otevřeno

CESTOVÁNÍ VELKÝCH SKUPIN
VLAKY A AUTOBUSY

Dejte nám dopředu vědět, ať zajistíme posílení dopravy!

https://www.idsjmk.cz       

>10
cestujících

 >10 
dní 

dopředu

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
 Cíl cesty 
 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.
                                                          
Děkujeme Vám za spolupráci.

Muzeum Blanenska
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Tiskové chyby vyhrazeny

Ve dnech 29.5. a 1.6. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí 
na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ 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.“)
POZOR: Autobusy NAD nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 
551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ 
NA MORAVĚ

29.5. A 1.6.2020
S52

Od pondělí 18.5.2020 do neděle 18.7.2020 bude probíhat výluka v Letovicích - silnice I/43, Letovice, Pražská – 
okružní křižovatka u ulice Bártova a Masarykova náměstí.

Regionální autobusové linky budou jezdit následovně:
Linky 253 má upravenu časovou polohu spoje 12 pro zajištění návaznosti na linku 254.
Linky 254, 255, 271, 272, 273, 274, 275, 276 a 277 pojedou mezi zastávkami Letovice, náměstí/Letovice, u hřiště 
a Letovice, u školy obousměrně odklonem ulicí Tyršova, silnici I/43 a ulicemi Brněnská, Zámecká a Komenského 
dle výlukových jízdních řádů.
Linky 254, 272 a 277 neobsluhují zastávku Letovice, Alb. Krejčího (náhradou zastaví v zastávce Letovice, u 
školy).
Linka 254, spoj 171 a linky 274, 275, 276 pojedou mezi zastávkami Letovice, u školy a Letovice, Kovošrot/
Letostroj I odklonem ulicemi Komenského, Zámecká, silnicí I/43 a ulicí Pražská.
Linky 274, 275 pojedou mezi zastávkami Letovice, náměstí a Letovice, Letostroj I dle výlukových jízdních řádů ve 
směru železniční stanice odklonem ulicí Tyršova, silnici I/43 a ulicí Pražská. Ve směru Bohuňov a Sulíkov pojedou 
autobusy mezi zastávkami Letovice, žel.st. a Letovice, náměstí po ulici Nádražní na Masarykovo náměstí, kde 
se otočí a vynechají zastávku Letostroj I. U spojů přes školu je jízda dle výše uvedených pokynů.
Změna zastávek:
Letovice, Letostroj I – zastávka ve směru náměstí a Tylex jídelna bez obsluhy
Letovice, Alb. Krejčího – linky 254, 272 a 277 zastávku neobsluhují, nahrazeno zastávkou Letovice, u školy 

VÝLUKA V LETOVICÍCH - 
PRAŽSKÁ

18.5. - 18.7.2020
253, 254, 255, 271 - 277

Ve dnech 15. a 18. 5. 2020 v době vždy od 7:30 do 14:40 hodin budou vlaky linky S61 v úseku Bzenec – 
Moravský Písek nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, žel. st.“
• Bzenec-Olšovec – v obci, na ulici Jiřího Wolkra na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, Olšovec“
• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

VÝLUKA BZENEC - 
MORAVSKÝ PÍSEK

15. A 18.5.2020
S61

Ve dnech 26. a 27.5.2020 v době od 7:50 do 15:10 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Čejč – Kobylí na Moravě 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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“
▪ Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

VÝLUKA ČEJČ - KOBYLÍ 
NA MORAVĚ

26. A 27.5. 2020
S52

Od 18.5.2020 do 30.11.2020 je přeložena zastávka Uherský Ostroh, most (směr Veselí nad Mor.) o cca 150m 
směr Mor. Písek. (před mostem).PŘESUN ZASTÁVKY, 

UHERSKÝ OSTROH, MOST
OD 18.5. 2020
933
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Ve středu 27.5. 2020 v době od 8:20 hodin do 14:35 hodin vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Novosedly budou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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 na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st“;
• 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 - u nádražní budovy.

VÝLUKA BŘECLAV - 
NOVOSEDLY

27.5.2020
S8

V úterý 26.5.2020 v době od 7:55 hod. do 14:10 hodin budou vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Hrušovany nad 
Jevišovkou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
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“ (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 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“

VÝLUKA BŘECLAV - 
HRUŠOVANY N/J

26.5.2020
S8

Od 25.5.2020 od 8:15 hodin nepřetržitě do 5.6.2020 do 17:15 hodin bude probíhat výluka na linkách S2 a S22  v 
úseku Skalice nad Svitavou – Letovice.

Vlaky linky S22 / 4770, 4786, 4783, 4785, 4773 jedou v odchylné časové poloze.

Vlaky linky S2 budou v úseku Skalice n.S. - Letovice a zpět nahrazeny náhradní autobusovou dopravou:
V pracovní dny (X) jsou nahrazeny vlaky linky S2/4700, 4702, 4704, 4706, 4708, 4717, 4712, 4721, 4716, 4725, 4720, 
4729, 4724, 4733,4728, 4737, 4732.
V sobotu 30.5.2020 jsou nahrazeny vlaky linky S2/4704, 4706, 4708, 4717, 4712, 4721, 4716, 4725, 4720, 4729, 4724.
V neděli 31.5.2020 jsou nahrazeny vlaky linky S2/ 4708, 4717, 4712, 4721, 4716, 4725, 4720, 4729, 4724, 4733, 4728, 
4737, 4732.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
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.“;
• Letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“;
• Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
• Svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
• Skalice nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st

VÝLUKA LETOVICE - 
SKALICE NAD SVITAVOU

25.5.-5.6.2020
S2, S22
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Tiskové 
chyby 

vyhra-

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchu komunikace nebude od noci z neděle 17. května na 
pondělí 18. května 2020 do ukončení prací (předpoklad 31. srpna 2020) možná jízda autobusů ulicí Veveří.
Noční autobusová linka N92 pojede v úseku Česká – Konečného náměstí odklonem ulicemi Kounicovou 
a Kotlářskou. Vynechá tak zastávku Grohova, zastávka Konečného náměstí bude přeložena k zastávkám 
trolejbusových linek 25 a 26. Na odklonové trase obslouží zastávky Smetanova a Sušilova.
Noční autobusové linky N93 a N99 pojedou v úseku Česká – Klusáčkova odklonem ulicí Kounicovou. Vynechají 
tak zastávky Grohova, Konečného náměstí a Nerudova, na odklonové trase obslouží zastávky Smetanova a 
Sušilova.
Změny zástávek: Zastávky Grohova a Nerudova budou zcela bez obsluhy nočními linkami, zastávku Konečného 
náměstí obslouží pouze linka N92 v přeložené poloze.
Autobusy případné operativní náhradní dopravy za tramvaje linek 3, 11 a 12 pojedou již od zahájení provozu 
v neděli 17. května 2020 po trase shodné s linkou N92.

BRNO: VÝLUKA AUTOBUSŮ 
- ULICE VEVEŘÍ

17.-18.5.2020
N92, N93, N99

O víkendu 16. – 17. května 2020 omezen provoz autobusů a trolejbusů v ulici Provazníkově v úseku mezi 
výjezdem z Husovického tunelu a křižovatkou s ulicí Merhautovou.
Linky 25 a 26 (provoz zajistí autobusy) pojedou v úseku Tomkovo náměstí – Provazníkova ve směru k zastávce 
Lesnická odklonem Husovickým tunelem a ulicí Merhautovou. Vynechají tak zastávku Merhautova, na 
odklonové trase obslouží zastávku linek 46, 57 a 84 Štefánikova čtvrť.
Linky 44 a 57 pojedou v úseku Tomkovo náměstí – Lesná, nádraží ve směru na Lesnou odklonem Husovickým 
tunelem. Vynechají tak zastávky Merhautova a Štefánikova čtvrť.
Změn zastávek: Zastávka Merhautova směr Provazníkova / Štefánikova čtvrť bude zcela bez obsluhy, zastávka 
Štefánikova čtvrť směr Lesná bude obsluhována pouze linkou 46.
Ve směru na Tomkovo náměstí pojedou všechny dotčené linky po své trase s obsluhou zastávky Merhautova.

BRNO: VÝLUKA V ULICI 
PROVAZNÍKOVĚ

16.-17.5.2020
25, 26, 44, 57

V souvislosti s výměnou kolejí (viz samostatná informace o výluce tramvají) dojde od 7:00 v sobotu 16. května 
2020 do 4:45 v pondělí 18. května 2020 k omezení průjezdu trolejbusových a autobusových linek na Mendlově 
náměstí.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linky x1 (náhradní doprava za tramvaj), 25, 26, 44, N97 a N98 směr Hlavní 
nádraží / Úvoz / Poříčí bude přeložena do ulice Veletržní (provoz na trolejbusových linkách 25 a 26 zajistí 
autobusy).
Ostatní linky obslouží v uzlu Mendlovo náměstí své pravidelné zastávky.

BRNO: PŘELOŽENÍ 
ZASTÁVKY MENDLOVO 
NÁMĚSTÍ

16.-18.5.2020
X1, 25, 26, 44, N97, N98

Z důvodu výměny kolejí a kolejových objektů bude vyloučen provoz tramvají přes Pisárky:
• v sobotu 16. května 2020 od 7:00 do 19:00
• v neděli 17. května 2020 od 7:00 do 16:00
Linka 1 pojede v úseku Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem ulicemi Husova, Veveří, Tábor, 
Minská a Horova. Vynechá všechny zastávky v úseku Hybešova – Stránského. Na odklonové trase obslouží 
všechny nácestné zastávky.  
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna 
Komín (– Svratecká). V úseku Výstaviště - hlavní vstup – Bráfova obslouží autobusy zastávky náhradní dopravy 
na přilehlých komunikacích (zastávka Bráfova ve směru do centra bude obsluhována na nové komunikaci 
vedoucí od ulice Kníničské).
Zastávku Stránského není možné autobusy náhradní dopravy obsloužit, náhradou lze použít zastávky Vozovna 
Komín nebo Rosického náměstí.
Zastávka Vozovna Komín bude ve směru z centra konečnou zastávkou, autobusy zastaví pro výstup na mostě 
u vozovny trolejbusů. Ve směru do centra bude obsluhována na ulici Kníničské (u autosalonu Opel). Ve směru 
do centra bude výchozí zastávkou zastávka Svratecká (na ulici Kníničské u zastávky nočních linek).
Přestup mezi linkami 1 a x1 ve směru do Bystrce bude organizován v zastávce Vozovna Komín (bezbariérový 
přestup je možný s použitím výtahu vedle výjezdových vrat z vozovny), ve směru do centra je přestup možný 
v zastávce Svratecká.

VÝLUKA TRAMVAJÍ  
V PISÁRKÁCH

16.-17.5.2020
1
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Letovice
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Kyjov

Vyškov

ROZHLEDNA ČEBÍNKAROZHLEDNA ČEBÍNKA
Čebínka na stejnojmeném kopci je kovová vež, která se nachází na lesní 
cestě nedaleko obce Čebín. Telekomunikační věž vás překvapí 161 schody, 
které se točí ve směru hodinových ručiček. Ty vás zavedou na vyhlídkovou 
plošinu ve výšce 30 metrů.
Z rozhledny je krásný výhled na Brno, vysílač Hády, Moravský kras nebo 
Českomoravskou vrchovinu. Za mimořádných podmínek je i vidět pohoří 
Kralického Sněžníku nebo vysílač Kojál. Pěkný výhled je rovněž na hřeben 
Zlobice u Malhostovic nebo Babí lom u Kuřimi. Z rozhledny můžete vidět 
také přírodní památku Malhostovická pecka. 
Na úpatí Čebínky se také rozkládá lom, takže krom výhledu do dálky 
poskytuje také neméně zajímavý pohled z výšky přímo do lomu.

Přístup k rozhledně
Přístup k rozhledně je z obce Čebín po zelené nebo žluté turistické značce 
(lesní cestou) nebo po zelené značce od Malhostovické pecky (polní a 
lesní cestou).

Doprava a jízdenky
Spojení od Brna nebo Tišnova je zajištěnovo vlaky linky S3 - zastávka Čebín. 
Od vlakového nádraží vede na rozhlednu žlutá turistická trasa. 
Pro vyhledání spojení využijte vyhledávač na www.idsjmk.cz. - hledejte 
zastávku Čebín.
Z centra Brna potřebujete jízdenku na 4 zóny (100+101+310+320). Majitelům 
brněnské šalinkarty postačuje 2 zónová jízdenka.

http://www.obec-cebin.cz/rozhledna-na-cebince/ms-1264http://www.obec-cebin.cz/rozhledna-na-cebince/ms-1264

Tiskové chyby vyhrazeny
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Obvyklá otevírací doba
víkendy 11 - 17 hodin. 
Otevírací dobu si ověřte na  
www.obec-cebin.czwww.obec-cebin.cz.

Na rozhledny
s IDS JMK

Čebín



App IDS JMK 
POSEIDON1. platební

KARTa2. JÍZDENKOVÉ
AUTOMATY3.

kupujte jízdenky následovně: 

A
U
T
O
M
A
T

NEOBSAZUJTE 1. ŘADU SEDADEL
vedle řidiče a za řidičem

mějte nasazenou roušku

buĎte tolerantní řidičům 
a k ostatním cestujícím 

Děkují vám řidiči IDS JMK

V době epidemie koronaviru
dodržujte následující pravidla 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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