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HLAVNÍ LETNÍ VLAKOVÉ VÝLUKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
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Vážení cestující,
během letošního léta se na železniční síti
uskuteční několik závažných výluk, které
přinesou velké změny při cestování vlakem.

Od 3. 6. do 10. 9. 2017 bude zastaven provoz mezi
Hlavním nádražím a Židenicemi kvůli opravě tzv. Pražského
viaduktu.
V červenci a srpnu bude zastaven provoz v úseku
Tišnov - Vlkov u Tišnova, a to kvůli opravě tunelů a části
stanice Řikonín.
V červenci a srpnu si právě probíhající rekonstrukce stanice
Kuřim vyžádá navíc jednokolejný provoz v úseku Brno-Královo
Pole - Kuřim - Tišnov.
Tyto výluky se dotknou především linek Ex3, R9, R19, S2,
S3 a S6.
Do konce června 2017 budou také probíhat výluky na trati
Brno - Jihlava (linky S4 a R11).
Mimo výše uvedené se na území Jihomoravského kraje budou
konat ještě další výluky v železniční i autobusové dopravě.
Pro aktuální informace sledujte weby www.idsjmk.cz nebo
www.cd.cz/vyluky.
Omlouváme se Vám za komplikace při vašich cestách.
KORDIS JMK, a.s.
České dráhy, a.s.
SŽDC, s.o.

Informace uvedené v informačním letáku jsou platné
ke dni tisku. Aktuální znění si ověřte na webu.

Ex3

Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav

S3

Ex3

S2

Brno - Kuřim - Tišnov (- Žďár nad Sázavou)

Vlaky nezaintegrované linky Ex3 pojedou mimo stanici Brno hl. n. a zastaví v Brně
dolním nádraží a Brně-Židenicích (s výjimkou vlaků EN 476, 477 a Ex 581).

Vlaky S3 (Žďár nad Sázavou –) Tišnov – Brno pojedou do Brna-Židenic
a odtud mimo stanici Brno hl. n. přímo do Modřic, kde ukončí jízdu.

Mezi Dolním a Hlavním nádražím pojedou autobusy náhradní dopravy.
Spojení ze Židenic do centra města bude zajištěno posílenými tramvajovými
linkami 2 (směr Hlavní nádraží) a 3 (směr Dětská nemocnice – Česká).

V Králově Poli bude na vlaky navazovat tramvajová linka P6, která pojede po
trase Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Nové sady.
Dále bude možné využít i linku 6 na úseku Královo Pole, nádraží – Česká,
případně linku 1 od Semilassa po Nové sady.

Vybrané vlaky kategorie EC a railjet pojedou v úseku Praha hl. n. – Brno
dolní nádraží cca o 4 minuty dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Vlaky Ex 572 a Ex 573 po dobu výluky nepojedou.

S2

Brno - Blansko - Letovice - Březová nad Svitavou

Osobní vlaky blanenské větve linky S2 budou končit v Brně-Židenicích.
Spojení ze Židenic do centra města bude zajištěno posílenými tramvajovými
linkami 2 (směr Hlavní nádraží) a 3 (směr Dětská nemocnice – Česká). Spěšné
vlaky zastaví v Brně-Židenicích a skončí v Brně dolním nádraží. Mezi Dolním
a Hlavním nádražím bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Ranní
a odpolední posilové vlaky po dobu výluky nepojedou.
Noční odjezd:
Noční spoj bude odjíždět ze stanice Brno-Židenice v čase 0:45. K vlaku pojede
od stanice Brno hl. n. v 0:35 autobus náhradní dopravy.

S2

Brno - Sokolnice-Telnice - Křenovice

V úseku Brno hl. n. – Křenovice horní nádraží pojedou vlaky bez omezení,
budou však vždy výchozí/končící ve stanici Brno hl. n.
V období od 29. 7. do 13. 8. bude v úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice probíhat
z důvodu nutných oprav nepřetržitá výluka. V tyto dny tak bude zavedena mezi
Brnem hl. n. a Sokolnicemi-Telnicí náhradní autobusová doprava a to linkou xS2 a
dále prodlouženými spoji linek 509 a 610.

R19

Brno - Blansko - Březová nad Svitavou (- Praha)

Rychlíky linky R19 budou zastavovat v Brně-Židenicích a ukončí jízdu v Brně
dolním nádraží.
Spojení ze Židenic do centra města bude zajištěno posílenými tramvajovými
linkami 2 (směr Hlavní nádraží) a 3 (směr Dětská nemocnice – Česká).
Mezi Dolním a Hlavním nádražím pak pojedou autobusy náhradní dopravy.

V období mimo letní prázdniny (tzn. od 3. 6. do 30. 6. a od 1. 9. do 10. 9.):
• Ranní a odpolední posilové vlaky, vytvářející čtvrthodinový interval, ukončí
jízdu již v zastávce Brno-Lesná.
• V Modřicích budou zajištěny těsné přípoje mezi tišnovskou a břeclavskou
větví linky S3.
V období letních prázdnin (od 1. 7. do 31. 8.):
Vlivem dalších výluk (jednokolejný provoz Brno-Královo Pole – Tišnov,
zastavený provoz Tišnov – Vlkov u Tišnova) dojde k následujícím změnám:
• Osobní vlaky ve směru do Brna pojedou o několik minut později, ve směru
z Brna budou mít naopak dřívější odjezdy. Tato nezbytná úprava časových
poloh vlaků bude mít bohužel za následek rozvázání těsných přípojů
v Modřicích mezi tišnovskou a břeclavskou větví linky S3 a v Brně-Židenicích
mezi vlaky linky S2 a S3.
• Všechny vlaky budou v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov nahrazeny
autobusy náhradní dopravy, které však neobslouží stanici Řikonín. Vybrané
spoje pojedou už z Křižanova.
• Z Řikonína bude zajištěno spojení pouze do Tišnova, a to regionální
autobusovou linkou 336 IDS JMK, která bude mít po dobu výluky upravený
jízdní řád.
Noční odjezd:
Noční spoj bude odjíždět ze stanice Brno-Židenice v čase 0:45. K vlaku pojede
od stanice Brno hl. n. v 0:35 autobus náhradní dopravy.

S3

Brno - Vranovice - Břeclav

Během výluky nepojedou vlaky Os 4954 (5:34 z Vranovic), Os 4922 (8:57
z Modřic), Os 4923 (7:40 z Brna hl. n.) a Os 4981 (16:54 z Brna hl. n.).
Ostatní vlaky pojedou bez omezení, avšak budou vždy výchozí/končící
ve stanici Brno hl. n.
Pro cestu ve směru Brno-Židenice a dále na Tišnovsko tak bude nutné
přestoupit v Modřicích (červen a září) nebo využít z Hlavního nádraží linky
P6 a 1 (zejména červenec a srpen). V průběhu letních prázdnin totiž nebudou
zajištěny těsné přípoje v Modřicích mezi tišnovskou a břeclavskou větví linky S3.

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY A VÍCE INFORMACÍ WWW.IDSJMK.CZ A WWW.CD.CZ/VYLUKY

R19
R9

S3

R9

S6

R56

Brno - Tišnov (- Křižanov - Žďár nad Sázavou - Havlíčkův
Brod - Praha)

V období mimo letní prázdniny (od 3. 6. do 30. 6. a od 1.9. do 10. 9.):
Rychlíky linky R9 budou končit ve stanici Brno-Královo Pole, kde bude
navazovat tramvajová linka P6, která pojede po trase Královo Pole, nádraží
– Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Nové sady. Dále bude možné využít
i linku 6 na úseku Královo Pole, nádraží – Česká, případně linku 1 od Semilassa
po Nové sady.
V období letních prázdnin (od 1. 7. do 31. 8.):
Během letních prázdnin budou rychlíky linky R9 končit už v Křižanově,
přičemž mezi Křižanovem a Brnem hl. n. bude zavedena náhradní
autobusová doprava (přímé spoje bez dalších zastavení). Cestující do stanic
Tišnov a Brno-Královo Pole mohou využít linku S3.

S6 R56

Brno - Kyjov - Bzenec - Veselí nad Moravou

Na lince S6/R56 dojde k omezení pouze u některých vlaků, a to vždy
ve směru z Brna.
Ranní vlaky Os 4103, 4107, 4111 pojedou z Brna hl. n. v odchylné časové
poloze a mimo nádraží Brno-Židenice. Mezi Židenicemi a Slatinou pojede
autobus náhradní dopravy, který obslouží i zastávky v průmyslové zóně.
Vlaky Os 4141, 4143 a Sp 1727 nepojedou přes Brno-Židenice.
Odpolední vlaky do Nemotic (Os 4145, 4147, 4149, 4151, 4153, 4155)
budou výchozí z Brna-Židenic. K těmto vlakům bude z Brna hl. n. do BrnaSlatiny zavedena náhradní autobusová doprava.
Vlak Os 4125 pojede v celé trase o 10 minut dříve (z Brna hl. n. ve 22:15)
a neobslouží Brno-Židenice.

S4

Brno - Střelice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna Náměšť nad Oslavou ( – Jihlava)

Na trati do Jihlavy probíhá nepřetržitá výluka se zavedenou náhradní
autobusovou dopravou v úseku Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou,
u které je předpokládaný termín ukončení 30. 6. 2017.
V období od 14. 6. do 30. 6. bude kvůli další výluce zavedena náhradní
doprava v úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou. Stanoviště náhradní
dopravy v Brně pro tyto autobusy bude na ulici Uhelná – parkoviště
OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká.
Od 1. 7. pojedou vlaky linky S4 bez omezení.

R11

Brno - Náměšť nad Oslavou (- Jihlava - České
Budějovice - Plzeň)

Na trati do Jihlavy probíhá nepřetržitá výluka se zavedenou náhradní
autobusovou dopravou v úseku Brno hl.n. (stanoviště Křenová) – Náměšť nad
Oslavou, u které je předpokládaný termín ukončení 30. 6. 2017.
Od 1. 7. 2017 pojedou rychlíky linky R11 bez omezení.

S4

R11

září

03 - 10
červen

TARIF A UZNÁVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLADŮ
Pro cestující s jednorázovými nebo předplatními jízdními doklady IDS JMK
se situace nijak nemění. Tito cestující si nadále kupují stejné jízdenky jako dosud.
Cestující s jednorázovými tištěnými jízdenkami Českých drah vydanými
ze stanice nebo do stanice případně přes stanici Brno hlavní nádraží mohou
tyto jízdenky využít:
- v tramvajové lince 2 v úseku Stará osada – Kuldova (žel. st. Brno-Židenice)
– Hlavní nádraží – Nové sady.
- v tramvajové lince 3 v úseku Stará osada – Kuldova (žel. st. Brno-Židenice)
– Moravské náměstí – Česká.
- v tramvajové lince P6 a všech dalších tramvajových linkách v úseku
Královo Pole, nádraží - Semilasso - Hlavní nádraží - Nové sady.
- v tramvajové lince 6 v úseku Královo Pole, nádraží - Semilasso - Česká.
- v autobusech náhradní dopravy jezdících mezi stanicemi Brno hl. n. a Brno
dolní nádraží.
- v ostatních autobusech náhradní autobusové dopravy.
Cestující s traťovými jízdenkami, jízdními doklady v elektronické podobě,
mezinárodními jízdními doklady a dalšími druhy dokladů Českých drah mohou
již ve vlacích nebo v přestupních stanicích požádat pověřené osoby Českých
drah o vydání bezplatného doplňkového kupónu na městskou dopravu, který
bude platit v tramvajových linkách a v linkách náhradní autobusové dopravy
obdobně jako u jednorázových tištěných jízdních dokladů.
Po dobu výluky mezi Řikonínem a Brnem bude platit obdobné pravidlo.
Cestující s tištěnou jednorázovou jízdenkou Českých drah budou moci vedle
autobusů náhradní dopravy využít pro cestu mezi Řikonínem a Tišnovem
i autobusovou linku 336. Pokud budou mít pro danou trasu traťovou jízdenku,
jízdní doklad v elektronické podobě, mezinárodní jízdní doklad nebo jiný druh
dokladu Českých drah, mohou již ve vlacích nebo v přestupních stanicích požádat
pověřené osoby Českých drah o vydání bezplatného doplňkového kupónu, který
bude platit v autobusech náhradní dopravy a linky 336.
Po dobu výluky v úseku Brno hl. n. - Sokolnice-Telnice bude obdobné
pravidlo platit i ve spojích linek 509 a 610 vedených v daném úseku.
Další informace Vám poskytnou pracovníci na nádražích nebo je naleznete
na www.idsjmk.cz a www.cd.cz/vyluky.

EXPRES PÁLAVA - PODYJÍ
Cykloturistický vlak Expres Pálava-Podyjí, spojující Brno, Břeclav, Mikulov,
Znojmo a Šatov, který pojede v nepracovní dny od 1. 7. 2017, po dobu výluky
nepojede v úseku Brno-Královo Pole - Brno hl. n.
Mezi Brnem-Královým Polem a Brnem hl. n. rovněž po dobu výluky nepojede
cykloturistický vlak spojující Brno s Mikulovem jezdící v nepracovní dny
do 25. 6. 2017. Více na www.idsjmk.cz/expapo.

SPĚŠNÝ VLAK PERNŠTEJN
Spěšný vlak Pernštejn bude namísto Brna hl. n. výchozí a končící
ve stanici Brno dolní nádraží. Mezi Hlavním a Dolním nádražím bude
zajištěna náhradní autobusová doprava.

