
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

...  informace o cestování v Jihomoravském kraji ...

07

Tarifní tipy a tipy na cestování
Přeprava zvířat a informace COVID-19

2-3 Aktuální výluky a omezení v dopravě 
v Brně a JMK

3-6 Tip na výlet: 
rychlé tipy v okresech JMK 

7

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ
NOVINKYNOVINKY 2021

zdarma

JAK VYHLEDÁM 
SPOJENÍ

Doporučujeme využívat vyhledávač 
spojení na webových stránkách IDS JMK 
www.idsjmk.cz nebo v mobilní aplikaci 
IDS JMK POSEIDON.
Zde vyhledaná spojení zobrazují také 
správné ceny jízdenek.

Hledejte to správně spojení
v IDS JMK 
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COVID-19: POVINNÉ RESPIRÁTORY VE 
VOZIDLECH, NA ZASTÁVKÁCH A NÁDRAŽÍCH

Na základě vládních nařízení (MZ ČR) bude mít cestující povinnost během cestování 
veřejnou dopravou mít nasazené následující ochranné prostředky:
Cestující nad 15 let

- respirátor třídy FFP2 nebo FPP3 nebo
- nanoroušku s odpovídající filtrační schopností
Cestující ve věku 2-15 let
Cestující ve věku od 2 do 15 let nemusí mít respirátor. Musí však mít minimálně jednu 
chirurgickou roušku. Nelze využít domácí roušku.

Cestující do 2 let
Děti do dvou let nemusí mít žádnou ochrannou pomůcku dýchacích cest.
POZOR: Nelze využívat domácí roušky, šály, nákrčníky ani jiné podobné oficiálně 
neschválené pokrývky úst a nosu. 

Děkujeme za pochopení.
Uvedene informace jsou platné k datu 26. 2. 2021, 10:00. Sledujte prosím aktuální vývoj 
na www.idsjmk.cz, https://koronavirus.mzcr.cz a v médiích.

Cestujme ohleduplně veřejnou dopravou s respirátorem třídy FFP2
Informace platné od pondělí 1. 3. 2021 
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POSEIDON

PLATEBNÍ
KARTA2. JÍZDENKOVÉ

AUTOMATY3.
JÍZDENKY KUPUJTE ELEKTRONICKY NEBO DOPŘEDU
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POKUD JE TO MOŽNÉ, DODRŽUJTE ROZESTUPY 

ve všech vozidlech (autobusy, vlaky, MHD) 
a ve vnitřních prostorách nádraží a na 
všech zastávkách.
Cestující do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. 
Cestující ve věku 2-15 let mohou využít chirurgickou roušku

Děkujeme Vám za spolupráci

V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sledujte aktuální vývoj v médiích

MĚJTE NASAZENÝ RESPIRÁTOR KATEGORIE FFP2

1.

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

respirátor
FFP2/3
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Jak cestovat s vaším čtyřnohým miláčkem bezpečně
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TARIFNÍ INFORMACETARIFNÍ INFORMACE
TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

 

 

V rámci IDS JMK můžete cestovat se svými miláčky do práce, na 
výlety...
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TIP: 

Pro svého pejska můžete zakoupit i celodenní všezónovou jízdenku za 47 Kč. 
Jízdenka platí 24 hodin od zakoupení nebo označení.

Základní informace o přepravě zvířat
Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela 
uzavřené a dole nepropustné schránce. Přeprava schránky se řídí stejnými podmínkami 
jako přeprava spoluzavazadel, případně ručních zavazadel. Pokud má schránka tvar 
kvádru do rozměrů 20 x 30 x 50 cm, přepravuje se bezplatně. Pokud je větší, cestující hradí 
zlevněné (poloviční) jízdné. Držitelé nepřenosných předplatních jízdenek pro zóny 100 a 
101 mohou v těchto zónách v tramvajích, trolejbusech a autobusech pejsky přepravovat 
bezplatně. 

Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to za podmínky, že jsou po celou dobu 
pobytu ve vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným náhubkem a jsou drženi na krátké 
šňůře. Pes nesmí být přepravován na sedadle. Slepecký ani asistenční pes nemusí být 
náhubkem vybaven

Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze se souhlasem řidiče. 

Maximální počet psů přepravovaných v jednom vozidle není stanoven. 

Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat 
z přepravy a to zejména v případech, pokud je pes špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo 
nemocný, přenáší parazity nebo znečišťuje  vozidlo.

Cestující nesmí umístit psa v blízkosti dětského kočárku, vozíku pro invalidy nebo zavazadla 
jiného cestujícího.

Pes nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

Přehled jízdenek

Jednorázové
 jízdenky

S předplatní jízdenkou pro 
zóny 100+101 na 2 a více dní 

Bez předplatní jízdenky 
pro zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) Zdarma Jízdenka pro psa

Mimobrněnské zóny Jízdenka pro psa Jízdenka pro psa

Jednodenní
jízdenky

S předplatní jízdenkou pro 
zóny 100+101 na 2 a více dní 

Bez předplatní jízdenky 
 pro zóny 100+101

Brno (zóny 100+101) Zdarma 22 Kč

Mimobrněnské zóny 37 Kč 37 Kč

Vybrané zóny 25 Kč 25 Kč

Všechny zóny 37 Kč 47 Kč

Ideální je pejska přepravovat
 v uzavřené schráně s nepropustným 

dnem

Velký pes, který se přepravuje 
volně ve vozidle, musí mít nasazený 
náhubek a musí být pod kontrolou 

majitele - na vodítku

Nelze přepravovat psa ve vozidle 
volně bez náhubku
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Výluky od 1. 3. 2021

VÝLUKA NA LINCE 259 V BOSKOVICÍCH
1. 3. - 15. 7. 2021

259

Od pondělí 1. 3. do čtvrtka 15. 7. 2021 bude probíhat výluka v 
Boskovicích (silnice III/37424 mezi II/152 a III/37425 - Boskovice, 
Pilské údolí - ulice Podhradí).
Linka 259 mezi zastávkami Boskovice, Sušilova ZŠII a Újezd u Boskovic 
pojede po objízdné trase II/374 a III/37424 ve směru od Blanska přes 
zastávky Boskovice, aut. st. a Boskovice, Mánesova dle výlukového JŘ.
Změna zastávek:
Boskovice, Podhradí – zastávka není obsluhována linkou 259
Boskovice, v údolí – zastávka přesunuta za křižovatku směr Blansko

BRNO: VÝLUKA DO SOBĚŠIC
1.  - 19. 3. 2021

43, X43

Od pondělí 1. března 2021 do ukončení prací (předpoklad do 19. 
března 2021) vždy v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 možná 
jízda veškeré dopravy mezi Královým Polem a Soběšicemi.
Linka 43 pojede v úseku Mojmírovo náměstí – Rozárka / Klarisky 
obousměrným odklonem přes Lesnou. Vynechá tak všechny 
zastávky v úseku Högrova – Na kovárně. Na odklonové trase obslouží 
zastávky Kociánka, Panská lícha a Štěpánkova. Zastávku Rozárka 
obslouží také ve směru do Králova Pole. Obsluhu oblasti Sadová zajistí 
náhradní linka x43 v trase Královo Pole, nádraží – Mojmírovo náměstí 

– Högrova – Sadová – Moskalykova – Högrova – Mojmírovo náměstí – 
Královo Pole, nádraží. Zastávky Hamerláky, Myslivecký stadion, 
Útěchovská a Na kovárně budou vždy po dobu výluky bez obsluhy!

BRNO: VÝLUKA TRAMVAJÍ NA STRÁNSKOU SKÁLU
27. 2 - 28. 2. 2021

10

Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici 
Bělohorské nebude v sobotu 27. února 2021 a v neděli 28. února 
2021 vždy od 8:15 do 17:15 možná jízda tramvají na Stránskou skálu.
Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky 
Novolíšeňská. Vynechá tak zastávky Podstránská, Stránská skála a 
Stránská skála - smyčka. Na odklonové trase obslouží zastávky linky 8.
Náhradní doprava pro obsluhu lokality bývalého Zetoru bude 
zajištěna polookružní autobusovou linkou x10 po trase a 
zastávkách Novolíšeňská (zastávka trolejbusů směr centrum) – Zetor 

- smyčka – ZKL (zřízena v ulici Trnkově) – Slévárna Heunisch (zřízena v 
ulici Zaoralově) – Zetor - silnice – Novolíšeňská.
Změny zastávek: Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská 
skála - smyčka nebudou obsluhovány. Náhradou je možné využít 
také zastávky Podstránská (na mostě, obsluhována linkou 75) nebo 
Bělohorská (obsluhována linkami 8, 10, 55 a 75).

VÝLUKA V BLANSKU
1. 3. - 30. 6. 2021

222, 223, 226, 234

Od pondělí 1. 3. 2021 do středy 30. 6. 2021 bude upraven provoz 
linek IDS JMK v Blansku následovně:
Linka 221 pojede mezi zastávkami Poliklinika a Bezručova/Kaufland 
odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase 
zastaví ve směru Okružní na zastávce Poříčí a vynechá zastávku 
Seifertova, ve směru Aut. st. vynechá zastávku Náměstí Svobody a 
zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.
Linky 222 a 223 pojedou mezi zastávkami Poliklinika/Pošta a Dvorská/
Hřbitov/Bezručova odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a 
Mlýnská. Na trase zastaví ve směru
Sever na zastávce Poříčí a vynechá zastávku Seifertova, ve směru Aut. 
st. zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u 
Restaurace U Štěpánků (mimo spoje (2 a 50 linky 222) a na přesunuté 
zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.
Linka 226 pojede mezi zastávkami Hřbitov a Svitavská odklonem 
ulicemi Mlýnská, Vodní a Svitavská. Na odklonové trase zastaví na 
přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U 
Štěpánků a vynechá zastávku Náměstí Republiky
Linka 234, spoje vedené z Boskovic do Blanska přes zastávku 
Poliklinika pojedou mezi zastávkami Bezručova a Poliklinika odklonem 
ulicemi Mlýnská, Vodní, Smetanova a Sadová. Na objízdné trase zastaví 
na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová. Spoje z 
Boskovic do Blanska vedené mimo zastávku Poliklinika pojedou mezi 
zastávkami Bezručova a Svitavská odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní, 
Svitavská a na trase neobslouží zastávku Náměstí Republiky.
Přesunuté zastávky:
Nám. Svobody – zastávka přesunuta do ulice Dvorská k Restauraci U 
Štěpánků. Přesunutou zastávku neobsluhuje linka 221.
Nám. Republiky – zastávka přesunuta do ulice Sadová mezi kruhový objezd 
a křižovatku s ulicí Seifertova (linka 226 a spoje linky 234 mimo zastávku 
Poliklinika zastávku neobsluhují – zastavují na zastávce Svitavská)
Seifertova – zastávka bez obsluhy, náhradní zastávka Poříčí

PŘESUN ZASTÁVKY STŘELICE, VRŠOVICE
1. 3. - 17. 9. 2021

404, XS4

Od pondělí 1. 3. 2021 do pátku 17. 9. 2021 bude z důvodu uzavírky 
lávky přes žel. trať přesunuta zastávka Střelice, Vršovice o cca 400 
metrů blíže centru obce u odbočky k železniční stanici.

PŘESUN ZASTÁVKY BRNO, TĚŽEBNÍ
1. 3. - 15. 4. 2021

E50, E75 A 77

Od 8:00 hodin v pondělí 1. března 2021do 15. dubna 2021) zastávka 
Těžební ve směru do centra přeložena cca o 100 metrů vpřed.
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Výluky od 1. 3. 2021

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
BRNO - SOKOLNICE-TELNICE

1. 3. - 5. 3. 2021 (VŽDY 8:30 - 13:30)

S2

Ve dnech 1. až 5. 3. 2021 v době vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou 
vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy. Autobusy náhradní dopravy budou 
odjíždět z Brna o 15 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků, 
naopak budou do Brna přijíždět o 19 minut později.
V žst. Brno hl.n.na autobusy náhradní dopravy nečekají žádné 
vlaky, včetně pokračování vlastních vlaků ve směru Brno - 
Blansko.
Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4713, 4715, 4717, 4719, 4721
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4006, 4008, 4010, 4744, 4746
Na autobusy náhradní dopravy ze směru Sokolnice-Telnice 
nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně pokračování vlaků 
samotných směr Blansko.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů 
IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“;
Brno-Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK 

„Brno, Chrlice, nádraží“);
Brno hl.n.

– (pouze nástup) před staniční budovou u viaduktu Křenová
– (pouze pro výstup) na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6 (u pošty), 
na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
NA LINCE S41

2. A 3. 3. 2021 (8:15 - 14:00)

S41
Ve dnech 2. a 3. 3. 2021 v době vždy od 8:15 do 14:00 hodin bude 
probíhat výluka na lince S41. Všechny vlaky budou po dobu 
výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.
Autobusy pojedou z Brna a do Brna po dvou odlišných linkách:
Linka I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských Bránic 
a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný 
přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a linku S do Střelic.
Linka S – pojede z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské 
Bránice a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný 
přestup na vlaky směr Moravský Krum. a Bohutice a linku I do Ivančic.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n. – na zastávce NAD na ulici Uhelná
Brno-Horní Heršpice (linka I) – autobusová zastávka IDS JMK 

„Heršpická“ (linka N96);
Brno-Horní Heršpice (linka S) – na ulici Jihlavská na zastávce 
autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov (linka 40)“
Střelice dolní – (linka S) – v obci, na náměstí Svobody na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“;
Střelice - (linka S ) - v obci, na ulici Tetčická u křižovatky s ulicí Nádražní 
a Ant. Smutného přesunutá zastávka IDS JMK „Střelice, Vršovice“;
Radostice (linka S) - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 

„Radostice, Mlýnská silnice“;
Silůvky (linka S) - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská 
(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“);
Silůvky (linka I ) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“;
Moravské Bránice (linka S, I )- před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Mor.Bránice, žel.st.“) a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 

“Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru z Brna)
Ivančice letovisko (linka I) – v obci, na silnici na zastávce autobusů 
IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město (linka I) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
Ivančice (linka I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS 
JMK „Ivančice žel. st.“;

VÝLUKA ŠARDICE - HOVORANY
1. 3. - 31. 8. 2021

642, 662, 663, 666, 667

Od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021 bude probíhat výluka mezi Šardicemi 
a Hovorany. Linky 642, 662, 663, 666, 667 budou jezdit podle 
výlukových jízdních řádů. Spoj 208 linky 662 pokračuje v Kyjově po 
lince 666 z železniční stanici. Spoje 83, 139, 159 a 261 linky 663 budou 
obsluhovat v Dubňanech při cestě z Jarohněvic ke školce zastávky 
rozc.k žel.st. a učiliště.
Změna přestupních vazeb: Dochází ke změně přestupních vazeb 
u linky 662 s linkami 106, 660, 661 a 664.
Změny zastávek:
Rekonstrukce bude probíhat na zastávkách:
Šardice, u kapličky / Hovorany, důl / Hovorany, kostel
Postupně budou zastávky přesunuty mimo uzavřený úsek.
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ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
NA LINCE S41 - MORAVSKÉ BRÁNICE - IVANČICE

4. A 5. 3. 2021 (8:00 - 14:20)

S41
Ve dnech 4. a  5. 3. 2021 od 8:00 do 14:20 hodin budou vlaky S41/ 
11414, 11552, 11416, 11554, 11418, 11556, 11420, 11415, 11417, 
11567, 11419, 11557, 11421, 11559 budou v úseku Moravské 
Bránice - Ivančice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Ivančice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK 

„Ivančice žel. st.“)
Ivančice město – u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)
Ivančice letovisko – na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský 
mlýn“
Moravské Bránice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Moravské Bránice, žel. st.“)

ODŘEKNUTÍ VYBRANÝCH VLAKŮ MEZI BRNEM A 
KUŘIMÍ

13. - 14. 3. 2021 (9:00 - 15:00

S3
Ve dnech 13. a 14. 3. 2021 v době vždy od 9:00 do 15:00 hod budou 
vybrané vlaky v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim odřeknuty bez 
náhrady:
S3/4921, 4925, 4919, 4923, 4967, 4969, 4971
S3/4918, 4922, 4926, 4928, 4966, 4970, 4920
Ostatní vlaky S3 pojedou dle současného jízdního řádu.

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - ŠAKVICE - HUSTOPEČE U BRNA

13. - 14. 3. 2021

S3
Od 13. 3. 2021 nepřetržitě do 14. 3. 2021 budou vlaky linky S3 
budou v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy. Vybrané vlaky linky S3 budou nahrazeny 
autobusy v úseku Vranovice – Šakvice – Hustopeče u Brna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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 jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.

NAHRAZENÍ VLAKŮ S3/4677  A S3/4676 AUTOBUSY
13. - 14. 3. 2021

S3
Vlaky linky S3/ 4677 a 4676 budou v úseku Kuřim – Tišnov 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou organizovanou 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky S3 pojedou dle 
současného jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Kuřim - před nádražní budovou na autobusové nádraží, na zastávce 
autobusů IDS JMK „Kuřim, žel. st.“

• Čebín - na zastávce autobusů IDS JMK „Čebín, sídliště“
• Hradčany - na zastávce autobusů IDS JMK „Hradčany, žel. st.“
• Tišnov - před nádražní budovou na autobusové nádraží, na zastávce 
autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“ stanoviště č.1

Mapa aktuálního
provozu IDS JMK
https://mapa.idsjmk.cz

ŽELEZNIČNÍ VÝLUKA
VRANOVICE - HUSTOPEČE U BRNA

4. 3. 2021 (9:30 - 19:30)

S3
Ve čtvrtek 4. 3. 2021 v době od 9:30 do 19:30 hodin budou vlaky 
linky S3 v úseku Vranovice - Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Vranovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Vranovice, žel. st.“
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
• 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.1
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích 
náhradní dopravy zajištěna.
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Rychlé tipy na výlety pro vybrané okresy Jihomoravského kraje

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY
2021

TIPY NA VÝLETYTIPY NA VÝLETY
S IDS JMKS IDS JMK

Tiskové chyby vyhrazeny

Vážení cestující,
s ohledem na aktuální situaci můžete vyrazit na výlet i do Vašeho blízkého okolí. 
Třeba můžete využít i Vaši předplatní jízdenku, kterou používáte při cestě do práce. 
Platí Vám také o víkendu dle zónové platností. 
Zajímavé rychlé tipy na vycházky v blízkosti vašeho bydliště
Okres Brno-město:
- kolem řek Svitavy a Svratky
- oblast Brněnské přehrady
- Mariánského údolí
- městské parky

Okres Brno-venkov:
- Tišnovsko a Lomnicko (Sýkoř, rozhledny Klucanina, rozhledna Zlobice
- Nedvědicko (údolí řeky Svratky)
- Veverská Bítýška (údolí Bíleho potoka, kolem řeky Svratky)
- Vranov, Babí Lom, Ochoz u Brna - Hádek
- Židlochovice s rozhlednou
- Ivančicko a Rosicko (údolí Oslavy, údolí Bobravy

Okres Blansko:
- směr Hořice nebo kolem řeky Svitavy
- Moravský kras a Drahanská vrchovina

Okres Hodonín:
- NPP Váté písky
- Hodonínské rybníky
- směr např. NNP Hodonínská Dúbrava

Okres Břeclav:
- směr Lednice a Valtice
- oblasti Lanžhota (k soutoku Moravy a Dyje, mokřady)
- vinařské oblasti Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Kobylí
- Hustopeče s mandloňovými sady a rozhlednami v okolí

Okres Znojmo:
- směr kolem vodní nádrže Znojmo a dále podél Dyje dále do národního parku Podyjí
- lesy v okoli Jevišovic
- Mikulovice s jezírkem a vyhlídkovou věží
- vodní nádrž Výrovice 

Okolí svého bydliště znáte určitě nejlépe vy, proto neváhejte a využijte krásného počasí na vycházku.
Dodržujte prosím bezpečné rozestupy a ochranu dychacích cest.

Znojmo

Brno

Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Mikulov

Kyjov

Vyškov
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