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Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY

Vážení cestující,
na webu www.idsjmk.cz jsou aktuálně 
uveřejněny jízdní řády regionálních linek 
IDS JMK.

Jízdní řády linek MD v Brně budou 
uveřejněny ihned po dodání od DPMB.

Vyhledávač spojení zobrazuje aktuálně 
spojení na regionálních linkách. 
Pravděpodobně od zítra 10. 12. 2021 
od odpoledních hodin bude vyhledávač 
zobrazovat všechny odjezdy včetně Brna.

Velká vlaková výluka Brno - Blansko 

AKTUÁLNĚ Z DOPRAVY
SNĚŽENÍ V JMK

Vážení cestující,
zima se přihlásila v plné síle. Pracovníci Centrálního dispečinku IDS JMK po celý den usilovně 
pracují na zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji.
Děkujeme Vám za pochopení.
Aktuálně: Situace je klidnější, přesto očekávejte zpoždění na regionálních linkách IDS 
JMK. Vlaky jezdí bez komplikací.

Aktuální informace uveřejňujeme na 
webu www.idsjmk.cz, v mobilní aplikaci 
IDS JMK Poseidon nebo na interaktivní 
mapě https://mapa.idsjmk.cz.

Sledujte prosím aktuální vývoj

Na běžky a sjezdovky 
s IDS JMK

Základní informace 
o Velké vlakové výluce

Brno - Blansko na straně
2+4+5.

Podrobné informace na 
www.idsjmk.cz/vvv
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Legenda

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Vážení cestující, 
od 12. 12. 2021 budou všechny 
vlaky v úseku Brno - Blansko 
nahrazeny náhradními autobusy. 

Vlaky dálkové dopravy Ex3 pojedou 
i nadále přes Havlíčkův Brod. 

Za vlaky S2 a rychlíky R19 bude 
mezi Blanskem a Brnem zavedena 
náhradní doprava znázorněná na 
plánku. Pro cestu z Blanska do Brna hl. n.
využijte linku xS2B, pro cestu do Brna-Králova  
Pole linku xS2K. 

V Brně hl. n. budou autobusy xS2B 
odjíždět z autobusového nádraží na 
ul. Benešova. V Blansku budou odjíždět 
ze zastávky před nádražím. Linka xS2K odjíždí 
v Blansku z autobusového nádraží.

Pro cestu mezi Brnem a Adamovem 
využijte v Brně od hlavního nádraží tramvaj 4 
a přestupte na zastávce Obřanská - u školy na 
autobus xS2A. Ve směru z Adamova do centra  
Brna přestupujte na zastávce Proškovo 
náměstí.

Jízdenky vydané v Tarifu IDS JMK 
platí podle své zónové a časové platnosti. 
Jízdenky vydané pro zóny 100, 215, 225, 235 
a případné další zóny směrem za Blansko lze 
použít i v lince xS2B.

Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT 
(OneTicket) lze využít pouze v barevných
linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách. 
Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při 
cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné 
požádat na pokladně nebo u průvodčího 
o vystavení náhradního tištěného jízdního
dokladu. 

Omlouváme se za komplikace při 
vašem cestování.

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
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VLAKOVÁ VÝLUKAVLAKOVÁ VÝLUKA
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Do odvolání 
bez obsluhy
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Tiskové chyby vyhrazeny

Bude zahájen provoz nově vybudovaných zastávek v Ostopovicích a ve Starém Lískovci. 
Ostopovice obslouží vlaková linka S4 v intervalu 60 až 120 minut. Pro Ostopovice znamená 
nová zastávka zásadní zkrácení jízdní doby do centra Brna na Hlavní nádraží. Dnes cesta 
trvá 25 minut s jedním přestupem. Proti tomu cesta vlakem potrvá jen 10 minut. 
Obnovení provozu nočních vlaků
Bude obnoven provoz nočních vlaků z Brna odjíždějících v noci z pátku na sobotu a ze soboty 
na neděli. Vlaky pojedou nově již přibližně 5 minut po půlnoci a budou tak navazovat i na spojení 
linek noční dopravy u Hlavního nádraží. Noční spojení směr Blansko a Boskovice zajistí autobus z 
Brna v 0:05.
Omezení na lince S53
Linka S53, která spojuje Břeclav s Lanžhotem a pokračuje směr Kúty bude z důvodu omezené 
kapacity tratě zrušená - na Slovensku probíhá rekonstrukce tratě. Dopravu zajistí dopravu linka 572. 
Změna trasy linky 340 u Doubravníku
Linka 340 pojede nově do Maňové. Linka nebude v provozu mezi Doubravníkem a Nedvědicí.
Úprava trasy linky 509
Autobusová linka 509 bude nově končit/začínat v Chrlicích.
Úprava trasy linky 310
Autobusová linka 310 bude nově končit/začínat v Lelekovicích.

Přehled změn na městských linkách IDS JMK v Brně:
• Na všech linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů.
• V nepracovních dnech bude nově prodloužen provoz nočních autobusových linek do 7:00 (spojení
u hlavního nádraží v časech 5:00 – 5:30 – 6:00 – 6:30 – 7:00). V době od 5:00 do 7:00 budou navíc
doplněny spoji na denních linkách 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 50, 64 a 67.

• Bude ukončena výluka tramvají na Tomkově náměstí, linka 4 tedy opět pojede do Obřan.
• Bude ukončena rekonstrukce ulice Tuřanka, na své trasy přes Přemyslovo náměstí se tak
vrátí i linky 31 a 78 a bude ukončen provoz linky x31.

• Trolejbusová linka 35 pojede celodenně pouze v základní trase Mendlovo náměstí – Barvičova.
V úseku na Kamenný vrch bude nahrazena navýšením kapacity na páteřní trolejbusové lince 26.

• V souvislosti s organizací náhradní autobusové dopravy za vlaky dojde ke změně
nástupišť v prostoru autobusového nádraží v ulici Benešově. Linka 47 bude pro výstup i
nástup obsluhovat zastávku linky 82 na silnici, linka E76 bude odjíždět z dočasného stanoviště
na odstavné ploše autobusů.

• Linka E50 ve směru na Kamechy nebude obsluhovat zastávku Adamcova, náhradou je možné
využít zastávku Ondrouškova.

• S ohledem na reálnou poptávku bude přerušen provoz posilových autobusových linek 63 a 74
provozované ve špičkách pracovních dnů. Náhradou bude posílen provoz souběžné autobusové
linky 64. V ranní špičce navíc budou navíc zavedeny posilové spoje z Chrlic, které budou z
Komárova pokračovat jako linka 67 směr Jundrov.

• Vybrané spoje noční autobusové linky N94 budou od zastávky Modřice, Žižkova prodlouženy
po trase linky 49 do zastávky Modřice, Olympia. Tyto spoje nebudou obsluhovat zastávky v
úseku Modřice, Husova – Modřice, smyčka.

• Zastávka Slatina, závod nově ponese název Areál Slatina.
Další podrobnosti uveřejníme postupně na webu www.idsjmk.cz
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Ve všech linkách IDS JMK můžete bezplatně 
přepravovat zimní vybavení.
Sjezdové lyže nebo běžky doporučujeme 
přepravovat v obalu. Přeprava je možná i bez něj - 
prosíme, aby lyže byli čisté bez sněhu a ledu.

Zimní vybavení umísťujte tak, aby nepřekáželo 
ostatním cestujícím. Obvykle do místa určeného 
pro přepravu kočárků.

Kompletní Smluvní přepravní podmínky ke stažení 
na: https://content.idsjmk.cz/cenik/Spp.pdf.

Přeprava zimního vybavení
lyže, sáně, boby, snowboard



Doprava mezi Brnem a Blanskem
Doprava mezi Blanskem a Brnem bude zajištěna třemi autobusovými 
linkami xS2B  xS2K  233  .
Linka xS2B  - B jako Blansko
Vyjede z Brna hl. n. (ze starého bus nádraží na Benešově ulici, 
nástupiště 6). Dále zastaví na autobusové zastávce linky 67 v Brně 
na Náměstí 28. října. Odtud pojede bez zastávky do Blanska na 
autobusové nádraží (jen výstup). Obvykle jeden z autobusů pojede 
v Blansku až po zastávku Blansko, Svitavská. 
• Na Hlavním nádraží bude linka odjíždět ze starého autobusového
nádraží na ulici Benešově - nástupiště 6!
• Na Náměstí 28. října bude linka odjíždět ze zastávek autobusů 67.
Ve směru do Blanska slouží zastávka jen pro nástup a ve směru na
Hlavní nádraží jen pro výstup.
• Zastávka v Blansku ve směru do Brna je u vchodu do nádražní
budovy. Pokračuje-li ve směru z Brna autobus do zastávky Blansko,
Svitavská, je v Blansku na aut.st. povolen pouze výstup.
• Zastávka Blansko, Svitavská nahrazuje vlaky ze zastávky Blansko
město a je umístěna na stejnojmenné zastávce autobusů.

Linka xS2K  - K jako Královo Pole
Pojede z Brna od žel. stanice Brno-Královo Pole bez zastavení do 
Blanska na vlakové nádraží. 
• V Králově Poli odjíždí ze zastávky linky 43 před železniční stanicí.
• Nástup v Blansku ve směru do Kr. Pole je na autobusovém nádraží,
stanoviště 14. Výstup je tamtéž.

Prodloužená regionální linka 233
Vybrané spoje této linky pojedou z Blanska pokračovat bez zastavení 
až k žel. stanici Brno-Královo Pole. 
• V Králově Poli odjíždí ze zastávky linky 43 před železniční stanicí.

• Nástup v Blansku ve směru do Kr. Pole i ve směru do Benešova je
na autobusovém nádraží na nástupišti 12.

Doprava mezi Letovickem, Boskovickem a Brnem
Bude zajištěna vlakovými linkami S2 a R19 ukončenými v Blansku. 
Odtud bude zajištěna náhradní doprava autobusy do Brna. 
Nedoporučujeme využívat autobusovou linku 301 Brno, Královo Pole – 
Olešnice. Nebude posilována.

Doprava mezi Blanskem a Adamovem
Bude zajištěna autobusovou linkou xS2C . Odjíždět bude v Blansku 
ze zastávky naproti vchodu do vlakového nádraží (od bývalého 
informačního centra). Dále pojede bez zastavení. V Adamově zastaví 
na zastávce autobusů Adamov, žel. zast. a ukončena bude na 
zastávce autobusů Adamov, žel.st.

Doprava mezi Adamovem a Brnem
Z Adamova do Brna pojede linka xS2A - A jako Adamov. 
Vyjíždět bude ze zastávky autobusů Adamov, obchodní dům, dále 
zastaví jen na zastávkách Adamov, žel. zast. – Adamov, žel.st.  Bílovice 
nad Svitavou, náměstí (nebude zajíždět k nádraží) – Obřanská - u školy 
(přestup z tramvaje 4 směr Adamov) – Proškovo náměstí (přestup 
na tramvaj 4 směr centrum Brna) – Tomkovo náměstí (zastávky 
trolejbusů, přestup směr Královo Pole, Veveří a Židenice, Vinohrady) – 
Štefánikova čtvrť  (přestup na tramvaje 5 směr nám. 28. října a Česká) 
– Lesná, nádraží (přestup na vlaky směr Kuřim, Tišnov).
Pozn. Ve vybraných víkendech budou probíhat opravy mostů na 
komunikaci mezi Adamovem a Bílovicemi. V této době bude zajištěno 
spojení Adamova s Brnem odchylným způsobem přes Útěchov. Podrobné 
informace budou zveřejněny před těmito změnami.
Do odvolání se neobsluhuje zastávka Babice nad Svitavou - 
v údolí u řeky.
. 
Doprava mezi Bílovicemi n/S a Brnem

Doprava bude zajištěna 4 autobusovými linkami: 75  E75  210   
xS2A . Linka xS2A  zastaví jen na zastávce Bílovice nad Svit, náměstí. 
Linky 75 , E75  a 210  zastaví v Bílovicích na všech zastávkách na 
trase. 
• Linka 75  pojede po stávající trase.
• Linka E75  zastaví na všech zastávkách v Bílovicích, dále zastaví
na zastávkách Obřany, sídliště – Proškovo náměstí (přestup na
tramvaj 4 směr centrum) – Židenice, kasárna – Židenice, nádraží a
odtud dále po pravidelné trase.
• Linka 210  bude ve směru od Babic prodloužena k židenickému
nádraží. V Bílovicích zastaví na všech zastávkách (mimo nádraží),
dále zastaví Proškovo náměstí (přestup na tramvaj 4 směr centrum)
– Židenice, kasárna – Stará osada a Židenice, nádraží.
Doporučujeme přednostně využívat linky 75 a E75, které jsou určeny 
pro obyvatele Bílovic nad Svitavou. 

Doprava do Řícmanic, Kanic a Babic
Bude zajištěna prodlouženou linkou 210  ve výše popsané trase.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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Vážení cestující,
z důvodu zásadní opravy tunelů, železniční tratě i některých železničních stanic nepojedou od neděle 12. prosince 2021 až 
do poloviny prosince 2022 žádné vlaky mezi Blanskem a Brnem. Přinášíme informace, jak bude zajištěna náhradní doprava.
Pro vyhledání spojení doporučujeme využívat internetový vyhledávač www.idsjmk.cz.
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Tarifní pravidla pro jízdenky IDS JMK

1 Jízdní doklady IDS JMK platí dle skutečně projetých zón – dle 
jejich zónové a časové platnosti. Pro cestu Brno (zóna 100) – 

Blansko linkou xS2B stačí jízdenka na 4 zóny. Pro cestu Brno (zóna 
101) – Blansko je potřeba rovněž jízdenka na 4 zóny.

2 Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 100, 101, 215, 225, 235 (+ 
případné další zóny na sever od Blanska) může využít i linky 

xS2B, xS2K v celé trase a 233 v trase Kr. Pole  - Blansko.

3 Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 101, 310, 226, 235 (+ 
případné další zóny na sever od Blanska) může využít linky 

xS2K a 233 v trase Kr. Pole  - Blansko.

4 Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 215, 225, 235 (+ 
případné další zóny na sever od Blanska) může využít linku 

xS2B, nikoli však xS2K a 233.

5 Slevy pro seniory nad 65 let, pro mládež 15 až 18 let a pro 
studenty do 26 let (jízdenky Zlevněné A) platí v regionálních 

autobusech i v autobusech náhradní dopravy. Dále lze tyto jízdenky 
použít v tramvaji 4 v trase Obřany – Hlavní nádraží a pro cestu 
linkami 75 a E75 začínající nebo končící mimo město Brno. 
Doporučení: Cestujícím z Blanska a oblastí na sever od Blanska, kteří jedou 
do centra Brna (zóna 100) doporučujeme předplatní jízdenku na zóny 100, 
215, 225, 235 + případné další zóny - jedou linkou xS2B až do zóny 100.
Doporučení: Cestujícím z Blanska a oblastí na sever od Blanska, kteří jedou 
jen do Kr. Pole (zóny 101) a chtějí přestoupit na linky městské dopravy, 
doporučujeme předplatní jízdenku na zóny 101, 310, 226, 235 + případné 
další zóny. Nelze jezdit přes Adamov, ale to se ani časově nevyplatí. 

Tarifní pravidla pro jiné tarify

1 Jízdní doklady tarifu Českých drah a státního tarifu  SJT - 
OneTicket lze použít výhradně v těchto trasách a linkách: 

a. Blansko – Brno - Kr. Pole (linky xS2B, xS2K, 233)
b. Blansko – Brno hl. n. (linka xS2B)
c. Blansko – Adamov (linka xS2C)
d. Adamov – Bílovice n/S – Brno, Židenice (linky xS2A, 210, 75, E75)
e. Adamov – Bílovice n/S – Brno hl. n. (linky xS2A, 210, 75, E75, 4)

2 Cestující s elektronickým jízdním dokladem (např. z aplikace
Můj vlak, vytištěný z e-shopu Českých drah nebo One Ticket) 
mohou tyto doklady využít v linkách xS2B a xS2K. Pro cestu 

ostatními linkami jsou povinni si vyřídit u průvodčího nebo na 
pokladně zvláštní kupón jako doklad o platnosti jízdního dokladu. 

3 Pro jízdu do / ze zastávky Brno, nám. 28. října musí mít cestující 
vydán jízdní doklad pro cestu do / ze stanice Brno hl. n.

4 Cestující s jízdním dokladem s výchozí zastávkou v Blansku 
nebo další zastávce ležící dále od Blanska směrem k Praze s 

cílovou zastávkou Brno – Židenice nesmí v Blansku nastoupit do 
linky xS2B. Má povoleno nastoupit pouze do linky xS2K nebo xS2C. 
V Kr. Poli přestoupí ve směru do Židenic na S3. Obdobně cestující s 
jízdním dokladem z Brna-Židenic do Blanska a dalších obcí směrem 
k Praze nesmí cestovat linkou xS2B. 

5 Z výše uvedeného vyplývá, že v lince xS2B a v jakémkoli vlaku 
mezi Brno hl. n. a Brno-Židenice má neplatný jízdní doklad 

takový cestující, který má na dokladu cílovou nebo výchozí stanici 
Brno-Židenice a výchozí, resp. cílovou zastávku v Blansku nebo obci 
ležící dále od Blanska směrem k Praze.

Pravidla pro nástup

1 Hlavní nádraží – nástupiště na Benešově ulici se považuje za 
neobsazenou stanici – neúčtuje se manipulační přirážka.

2 Nám. 28. října – řidič jízdenky neprodává, cestující je povinen 
mít jízdní doklad pořízený předem. U tarifu TR10 a SJT - 

OneTicket musí mít cestující jízdní doklad zakoupený z / do Brno, 
hl.n. Zastávka je jen pro výstup (směr Hlavní nádraží) nebo nástup 
(směr Blansko).  

3 Královo Pole – považuje se za obsazenou stanici po dobu 
provozu pokladen, cestující platí manipulační přirážku. 

4 Blansko, železniční stanice – ve směru Blansko, Svitavská jen 
výstup, považuje se za obsazenou stanici po dobu provozu 

pokladen, cestující platí manipulační přirážku.

5 Blansko, Svitavská - považuje se za obsazenou stanici po dobu 
provozu pokladen na zastávce Blansko-město, při nástupu do 

autobusu musí mít cestující platnou jízdenku.

6 Ostatní zastávky – jízdní doklady prodává řidič (pouze jízdní 
doklady IDS JMK).

Pro cestu linkou xS2B mezi Blanskem a 
Brnem (zónou 100) postačuje jízdenka na 

4 zóny. Zóna 101 se nezapočítává.

Při cestě ze zóny 100 do Králova Pole a 
odtud linkami xS2K nebo 233 do Blanska 

je povinná jízdenka na 5 zón.

Informace k jízdenkám
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Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny
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VÝLUKA NA LINKÁCH R8 A R12
13. - 16. 12. 2021

R8, R12
Ve dnech 13. až 16. 12. 2021 v době vždy od 7:50 do 14:05 hodin 
bude probíhat výluka linkách R8 a R12.

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Kojetín) – Vyškov na Mor. 
– Brno hl.n. – Brno-Kr.Pole nahrazeny autobusy náhradní dopravy
jedoucí jako linka xR8 dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Vyškov - Brno hl.n. 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí jako linka xR12 
dle výlukového jízdního řádu.

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

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS
JMK „Vyškov, žel. st.“)

• Brno hl. n.
- před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 výstup směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS
JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)

• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy

PRODLOUŽENÍ VÝLUKY ZBÝŠOV, MOST
DO 15. 12. 2021

610, 611, 621, 630
Od 13. 9. nově až do 15. 12. 2021 všechny spoje na linkách 621 
a 630 jedou mezi zastávkami Zbýšov a Šaratice obousměrnou 
objížďkou přes Hrušky. Z důvodu nárůstu jízdních dob dochází ke 
změnám časových poloh většiny spojů. Pro zajištění garantovaných 
návazností dochází také k úpravám odjezdů vybraných spojů na 
linkách 610 a 611. Výlukový jízdní řád platí na linkách 610, 611, 621 
a 630.
Od 16. 12. 2021 budou platit povýlukové JŘ.

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
25. - 26. 12. 2021

S3
Z důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného 
provozu budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u 
Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími 
podle jízdního řádu linky xS3 ve dnech 25. a 26. 12. 2021 vždy od 
7:25 do 15:30 hodin.

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 ŠAKVICE, HORNÍ KONEC
OD 12. 12. 2021

531, 543
Linky 531 a 543 jedou v Šakvicích odklonem. Zastávka Šakvice, 
horní konec je pro směr k obecnímu úřadu přesunuta cca 150m 
zpět směrem k železniční stanici.

Změna zastávek:
Šakvice, horní konec (jen směr k obecnímu úřadu) přesunuta cca 
150m zpět směrem k železniční stanici.
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NA BĚŽKY A SJEZDOVKYNA BĚŽKY A SJEZDOVKY
S IDS JMKS IDS JMK

Tiskové chyby vyhrazeny

Bystřicko a Nedvědicko
Kolem města Bystřice nad Pernštejnem můžete využít celou řadu strojově upravovaných 
běžkařských tratí. Mezi hlavní nástupní místa patři železniční zastávka Bystřice nad 
Pernštejnem u areálu Centra Eden a železniční zastávka Rovné - Divišov.
Lyžařské trasy jsou při dostatečné sněhové pokrývce protaženy až k běžkařským tratím 
Novoměstska. Na Bystřicku je upravováno přibližně 60 - 80 km lyžařských tras. Na 
Novoměstsku dalších několik desítek kilometrů.
Více o údržbě tras na webech:
https://www.bystricenp.cz a https://lyzovani.nmnm.cz. 
Doporučené spojení s IDS JMK:
Pro cestu do této oblasti doporučujeme využít z Brna vlaky linky S3 a S31 nebo přímý spěšný 
vlak Pernštejn. Vystoupit v Bystřici nad Pernštejnem a nebo pokračovat až do zastávky 
Rovné - Divišov. Až po zastávku Rovné-Divišov platí tarif a jízdenky IDS JMK. Zaintegrována je 
také městská doprava v Bystřici nad Pernštejnem.

Drahanská vrchovina
Drahanská vrchovina se nachází v severovýchodní části Jihomoravského kraje. V období s 
dostatečnou sněhovou pokrývkou jsou zde strojově upravovány běžkařské trasy o délce 
přibližně 70 km. Aktuální informace o úpravě tras na https://www.lyzarsketrasy.cz.

Strojově upravované lyžařské trasy na Drahanské vrchovině:
okruh Benešovský (14,5 km), Malé Hradisko (9,2 km), Okrouhlá (11,5 km),  Protivanovský 
(9,5 km),  Suchý (11,6 km), Velenovský (8,5 km), Kořenecký-golfový (8,5 km), Kořenecký-
Melkovský (11,6 km).
Doporučené spojení s IDS JMK:
Pro cestu do této oblasti je pohodlné spojení přes Blansko nebo Boskovice a následnými 
autobusovými linkami. Z Blanska linkami 232 a 233. Z Boskovic linkami 260, 261 a 262.

Kunštátsko, Olešnicko, Tišnovsko a Brněnsko 
Také v ostatních částech Jihomoravského kraje lze vyrazit na běžky.  Pro obyvatele Brna jsou 
vhodné terény hned za dveřmi jejich domu a bytů - Lesná, Soběšice, Vranov, Útěchov nebo 
oblast kolem Adamova. Spojení je zajištěno především městskými linkami 43 a 57. 

Na Tišnovsku a Lomnicku jsou vhodné terény především ve směru na Lomnici a Kunštát. 
Běžkovat se dá také v oblasti Olší a Drahonína. Do Tišnova se lze pohodlně dostat vlaky S3 a 
R9. Poté přestoupit na navazující autobusové linky (333, 335 nebo 336).

Kunštátsko a Olešnicko je další oblastí, kde lze vyrazit na běžky. Pro cestu doporučujeme 
regionální autobusovou linku 301, která odjíždí z Králova Pole, nádraží.  Lyžařské trasy zde 
obvykle nejsou strojově upraveny, přesto zdejší krajina a příroda nabízí mnoho cest k výletům.
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Aktuální sněhové
info pro běžkaře

Aktuálně napadlo kolem 10 - 20 cm sněhu v rámci 
celého Jihomoravského kraje.

Na běžky do stopy bez strojové upravy se již dá 
vyrazit.

Postupně budou areály stopy upravovat strojově.

Aktuální sněhové info
pro sjezdaře

Skiareál Olešnice
Nejbližší zastávka IDS JMK: Olešnice, nám (400 m 
od areálu) - https://www.ski-areal.cz

Skiareál Hodonín u Kunštátu
Nejbližší zastávka IDS JMK: Hodonín u Kunštátu 
(500 m od areálu) - http://www.skiareal-hodonin.cz

Skiareál Němčičky
Nejbližší zastávka IDS JMK: Němčičky, u mlýna (200 
m od areálu) - http://www.sportnemcicky.cz




