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změny a výluky od 11. 6. do 11. 9.
linka S2 (Brno-křenovice) - vlaky nahrazeny prodlouženými autobu-
sovými linkami 509, 610, 611 a 612 a linkou xS2. odjíždí z uhelné.

linka r2 - vlaky pojedou ve stávající trase, některé z nich budou mít 
uspíšeny odjezdy z Brna hl. n. a opožděny příjezdy do Brna hl.n. Od 27. 
6. do 27. 8. bude platit upravený jízdní řád. 

linka S3 (Brno-Tišnov) - vlaky nejedou mezi Brnem-Židenicemi a 
Brnem hl.n. využijte tramvaje P6, 6 a 1. z Brna-Židenin pokračují bez 
zastávky do modřic, kde je přestup na vlaky směr Břeclav. 
Od 7. 7. do 3. 8. posilové vlaky Tišnov - Brno-Královo Pole z důvodu 
oprav komunikace Podlesí - křižovatka u věznice Kuřim.

linka S6 - vlaky budou mít v odpolední špičce pracovních dnů z 
Brna hl.n.  mírně uspíšené odjezdy. Od 27. 6. do 27. 8. bude platit 
upravený jízdní řád.

drobné úpravy jízdního řádu
linky S2 (Brno-adamov) a r3 - od 27. 6. do 27. 8. platí upravený JŘ.
linka r4 - od 15. 7. do listopadu 2016 vlaky nahrazeny autobusy 
v úseku Brno hl. n. - Náměšť nad Oslavou.

Provoz bez plánovaných omezení
linky S3 (Brno - Břeclav, přestup směr Tišnov v Modřicích), S4, S41, 
r5, r6, r7.

OD 11. 6. 2016
DO 11. 9. 2016

směr Náměšť nad Oslavou

směr Střelice

směr Střelice

Pro cestující s jednorázovými nebo předplatními jízdními doklady 
idS jmk se situace nijak nemění. Tito cestující si nadále kupují 
stejné jízdenky. 

Cestující s jednorázovými jízdenkami Českých drah vydanými  ze 
stanice nebo do stanice případně přes stanici Brno hlavní nádraží 
mohou tyto jízdenky využít v autobusových linkách 509, 610, 611, 612 
a xS2 a dále rovněž v tramvajové lince P6 a všech dalších tramvajových 
linkách v úseku Královo Pole, nádraží - Hlavní nádraží - Nové sady. 

Jízdenky neplatí pro cestu městskou dopravou mezi Židenicemi a 
Hlavním nádražím. V linkách 509, 610, 611, 612, xS2 platí jízdenky 
Českých drah pouze v úseku Brno - Sokolnice-Telnice. 

Cestující s traťovými jízdenkami, jízdními doklady 
v elektronické podobě, mezinárodními jízdními doklady a 
dalšími druhy dokladů mohou již ve vlacích nebo v přestupních 
stanicích požádat pověřené osoby Českých drah o vydání 
zvláštního jízdního dokladu, který bude platit v autobusových 
linkách 509, 610, 611, 612, xS2 a dále rovněž v tramvajové lince 
P6 a všech dalších tramvajových linkách v úseku Královo Pole, 
nádraží - Hlavní nádraží - Nové sady.

Další informace Vám poskytnou pracovníci na nádražích nebo je 
naleznete na www.idsjmk.cz a www.cd.cz

Platnost jízdních dokladů v náhradní dopravě (tramvaje a autobusy)
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Přehled hlavních změn

Brno - Sokolnice-Telnice - křenoviceS2

Brno - BlanSko - leTovicer2

Brno - kuřim - Tišnov - Žďár n/SS3
vlaky S3 (Žďár nad Sázavou –) Tišnov – Brno pojedou do Brna-Židenic 
beze změny, odtud však pojedou po nákladním průtahu mimo Brno hl.n. 
a ukončí jízdu ve stanici modřice. zde bude možnost přestupu na vlaky 
S3 Brno hl. n. – vranovice – Břeclav.
Provoz ranních a odpoledních posilových vlaků vytvářejících čtvrthodi-
nový interval bude prodloužen až do 30. 6. a opětovně bude zahájen již 
1. 9. Tyto posilové vlaky však pojedou pouze do Brna-Králova Pole, kde 
bude navazovat tramvaj P6 s trasou Královo Pole, nádraží – Moravské 
náměstí – Hlavní nádraží.

 
Stejně jako v minulém roce bude na úseku Královo Pole, nádraží – 
Moravské náměstí – Česká opětovně možno využít i linku 6, případně 
od Semilassa linku 1. 

V náhradní tramvajové dopravě budou platit jak jízdenky IDS JMK tak 
jízdenky Českých drah, a to nejdále v trase Královo Pole, nádraží  – 
Malinovského náměstí  / Česká – Hlavní nádraží – Nové sady.

Vlaky S3 Břeclav – Vranovice – Brno ukončí svoji jízdu ve stanici Brno hl. n. 
s tím, že v Modřicích bude možnost přestupu na vlaky S3 směr Brno-
Královo Pole – Tišnov – Žďár nad Sázavou.

V období mezi 7. 7. a 3. 8. v ranní špičce pojedou z důvodu uzavírky 
komunikací v Kuřimi posilové vlaky mezi (Tišnovem-) Kuřimí a Brnem- 
Královým Polem.

Brno - Tišnovr3

Přehled hlavních změn jízdenky
Platnost jízdních dokladů v náhradní 

dopravě (tramvaje a autobusy)

vlaky S2 nepojedou v úseku Brno hl. n. – Brno-chrlice, vybrané vlaky 
pak nepojedou ani v úseku Brno-chrlice – Sokolnice-Telnice. 

Náhradní doprava bude po celou dobu výluky zabezpečena takto:

• ze stanice Sokolnice-Telnice budou do Brna hl. n. (uhelná) 
prodlouženy autobusy 610, 611 a 612. Cestou zastaví pouze na zastávce  
Brno, Hanácká;

• v úseku Brno-chrlice – Brno hl. n. (uhelná) pojedou bez zastavení 
autobusy xS2, které budou v Brně-Chrlicích navazovat na vlaky S2 do/z 
Křenovic hor. n.;

 
• z Brna-chrlic bude do Brna hl. n. (uhelná) navíc prodloužena i linka 
509.

V období od 4. 7. do 18. 7. nepojedou vlaky ani v úseku Brno-Chrlice 
– Křenovice hor.n. a budou nahrazeny protaženou autobusovou linkou 
xS2.

Brno - vranovice - BřeclavS3

Brno - BlanSko - Březová n/SS2

Vlaky S3 jedou bez omezení podle platného jízdního řádu. 
Pro cestu do Brna-Židenic a dále na Tišnovsko je třeba přestoupit 
v modřicích.

Vlaky S2 jedou bez omezení do 26. 6. 

V období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince S2 platit upravený jízdní řád.

S4

Brno - náměšť nad oSlavour4

S41
Vlaky S4 a S41 pojedou bez omezení.

Brno - kyjovS6
vybrané vlaky S6 budou mít z Brna hl. n. mírně uspíšené odjezdy. 

v období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince S6 platit upravený jízdní řád.

Brno - kyjovr6

noční vlaky zajišťující rozjezdy z Brna hl. n. 
v sobotu, neděli a státní svátek v rozmezí 
0:33 až 0:39 hod pojedou beze změny 
podle stávajících jízdních řádů.

Brno - BřeclavR5

Brno - vyškovr7

noČní 
odjezdy 
vlakŮ

i

i
vÝluky v Brně 
Po dobu letních prázdnin bude probíhat výluka tramvajové i individuální 
dopravy na ulici Cejl. Tramvaje linky 2 budou ze Židenic odkloněny přes 
ulici Jugoslávskou a kolem dětské nemocnice k hlavnímu nádraží. Nedo-
poručujeme proto využívat stanici Brno-Židenice pro případné přestupy 
na městskou dopravu směrem k hlavnímu nádraží. 

aktuální výluky budou uveřejněny na webech
www.idsjmk.cz a www.dpmb.cz

i
inFormace Pro oByvaTele 
kuřimSka a TišnovSka
V měsíci červenci bude probíhat nutná oprava silniční komunikace I/43 
mezi Podlesím a křižovatkou u kuřimské věznice. Provoz na této komunikaci 
bude možný pouze ve směru Brno -> Svitavy. V opačném směru tzn. od 
Svitav do Brna pojede veškerá doprava včetně autobusů centrem Kuřimi. 

Lze proto očekávat přetížení komunikací v městě Kuřimi a výrazná zpoždění 
individuální dopravy i autobusových linek. 

Proto Jihomoravský kraj v období mezi 7. 7. a 3. 8. v ranní špičce doobjednal 
posilové vlaky mezi (Tišnovem-) Kuřimí a Brnem-Královým Polem, které 
zajistí spojení i v případě výraznějších zpoždění autobusů. 

V uvedeném období doporučujeme pro dopravu mezi Tišnovem, Kuřimí 
a Brnem využívat přednostně vlaky. Ty nebudou uzavírkami komunikací 
postiženy. 
Sledujte web www.idsjmk.cz

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 jízdenkami Českých drah vydanými  ze stanice 
nebo do stanice případně přes stanici Brno hlavní nádraží mohou tyto 
jízdenky využít v autobusových linkách 509, 610, 611, 612 a xS2 a dále 
rovněž v tramvajové lince P6 a všech dalších tramvajových linkách 
v úseku Královo Pole, nádraží - Hlavní nádraží - Nové sady. Jízdenky 
neplatí pro cestu městskou dopravou mezi Židenicemi a Hlavním 
nádražím. V linkách 509, 610, 611, 612, xS2 platí jízdenky Českých drah 
pouze v úseku Brno - Sokolnice-Telnice. 

Cestující s traťovými jízdenkami, jízdními doklady v elektronické 
podobě, mezinárodními jízdními doklady a dalšími druhy dokladů 
mohou již ve vlacích nebo v přestupních stanicích požádat pověřené 
osoby Českých drah o vydání zvláštního jízdního dokladu, který bude 
platit v autobusových linkách 509, 610, 611, 612, xS2 a dále rovněž 
v tramvajové lince P6 a všech dalších tramvajových linkách v úseku 
Královo Pole, nádraží - Hlavní nádraží - Nové sady.

Další informace Vám poskytnou pracovníci na nádražích nebo je 
naleznete na www.idsjmk.cz a www.cd.cz.

Brno - moravSkÝ krumlov

Brno - náměšť nad oSlavou

vlaky r2 pojedou ve stávající trase, některé z nich budou mít uspíšeny 
odjezdy z Brna hl. n. a opožděny příjezdy do Brna hl. n. 

v období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince  r2 platit upravený jízdní řád.

Vlaky R5 pojedou bez omezení. Spěšný vlak expres Pálava-Podyjí pojede 
beze změny, pouze v neděli večer bude při zpáteční cestě ukončen v 
Brně hl. n. místo v Brně-Králově Poli.

Vlaky R3 pojedou bez omezení včetně spěšného vlaku Pernštejn. 

v období od 27. 6. do 27. 8. bude na lince r3 platit upravený jízdní řád.

Vlaky R7 pojedou bez omezení.

Vlaky R6 pojedou bez omezení. 

na období od 15. 7. do listopadu 2016 je plánována nepřetržitá výluka 
vlakové dopravy mezi náměští nad oslavou a okříškami. 

vlaky r4 budou v tomto termínu nahrazeny autobusy odjíždějícími 
od brněnského hlavního nádraží ze stanoviště u nádražní budovy u 
viaduktu u ulice křenová.


