
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

LETNÍLETNÍ
VÝLUKY 2021VÝLUKY 2021

ZMĚNA ODJEZDŮ
ZE ZVONAŘKY

Od čtvrku 1. 7. 2021 se mění odjezdová 
stanoviště na autobusovém nádraží v 
Brně na Zvonařce.

Více na odkazu:
https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/621

Od čtvrtka 1. 7. 2021

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
OD NEDĚLE 13. 6. 2021

Změny především na vlakových linkách

VELKÉ ZMĚNY V IDS JMK
OD 28. 6. / 1. 7. 2021

Vážení cestující,
od pondělí 28. 6. 2021 začíná výluka vlaků na lince S3 - Brno - Hustopeče. Od 1. 7 .2021 
dochází k obnově tramvajového spojení do Komárova a mění se celá řada tras a jízdních 
řádů městských linek IDS JMK v Brně. Začíná další etapa výluky Starý Lískovec. Jízdní řády 
a plánky se postupně aktualizují.

Přehled delších vlakových výluk:

Linka Termín Trasa Náhrada Přep. kol 

S2 02. 07. - 31. 08. 2021 Brno - Křenovice (- Vyškov) BUS / VLAK omezeně

S3 28. 06. - 30. 08. 2021 Brno (- Židlochovice) - Hustopeče BUS omezeně

S4, S41, 
R11, R54

02. 07. - 20.09. 2021
02. 07. - 20.09. 2021

Brno - Ivančice/Hrušovany n.J.
Brno - Náměšť n./O.

BUS
BUS

omezeně
omezeně

S31 28. 06. - 16. 07. 2021 Bystřice n./P. - Nové Město n/M BUS omezeně

S52 07. 07. - 31. 07. 2021 Zaječí - Kobylí na Moravě BUS omezeně

S91 01. 07. - 30. 07. 2021 Hodonín - Veselí nad Moravou BUS omezeně

Informace jsou bez záruky - výluky se dolaďují
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3
28. 6. - 30. 8. 202128. 6. - 30. 8. 2021
BRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČEBRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČE

Modřice

Žabčice

Zaječí

Rajhrad

Vojkovice
 nad Svratkou

Popovice
u Rajhradu

R13 S3

Rakvice

Židlochovice

Brno, hl. n.

Horní Heršpice

Hrušovany 
u Brna

Vranovice

Pouzdřany

Popice

Šakvice

Podivín

Ladná

Břeclav

Hustopeče

Tarifní zóna
Tariff zone

575

Tarifní zóna
Tariff zone

565

Tarifní zóna
Tariff zone

555

Tarifní zóna
Tariff zone

545

Tarifní zóna
Tariff zone

535

Tarifní zóna
Tariff zone

525

Tarifní zóna
Tariff zone

510

Tarifní zóna
Tariff zone

101

Tarifní zóna
Tariff zone

100

Hustopeče, aut. nádr.
stanoviště 1

B

D

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jř obousměrně po odlišných linkách:
• Linka / Line A  Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
• Linka / Line B  Modřice – Hrušovany u Brna
• Linka / Line C  Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
• Linka / Line D  Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
• Linka / Line P  Modřice - Popovice u Rajhradu - Rajhrad

Zrušené vlaky / canceled trains:
Vlaky linky ExP/1749 a 1750 v úseku Brno-Královo Pole - Břeclav. Trains ExP/1749 and 1750.
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna. Trains S3/4683 and 4684.
Přeprava jízdních kol / Bike transport
V sobotu, neděli a státní svátky je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v 
omezeném počtu nákladním automobilem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu.
V ostatních spojích náhradní dopravy je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek 
jezdí dle současného jízdního řádu. Fast trains and trains between Brno - Tišnov will be not affected.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. A  
 - před viaduktem Křenová  
 - next to viaduct/bridge Křenová
Poznámka: příjezd linky A k 5.nástupišti nedaleko pošty / arrive near post office  

Modřice A  B  C  D  P

 - linky B  C  D  P  u nádraží na zast. autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup st. č.4, výstup st. č.1
 - linka A  směr Hustopeče: na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
 - linka A  směr do Brna: na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“
 - lines B  C  D  P   near railway statitn, at the bus stop IDS JMK „Modřice, žel. st.“ departures plt.4, arrives plt. 1
 - line A  direction Hustopeče:  on Vídeňská street at the bus stop IDS JMK „Modřice, Tyršova“
 - line A  direction Brna: on Brněnská street, at the bus stop IDS JMK „Modřice, Brněnská“
Popovice u Rajhradu P
 - u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK „Popovice, žel. st.“
 - near railway stop,  at the bus stop IDS JMK „Popovice, žel. st.“
Rajhrad B  C  D  P
 - linky B  C  D  P  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
 - linky B  C  D   v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Holasice“
 - lines B  C  D  P  in front of raiway station, at the bus stop IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
 - lines B  C  D   in the village, at the bus stop IDS JMK „Holasice“
Vojkovice nad Svratkou B  C  D
 - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
 - in the village, on Hlavní street, at the bus stop IDS JMK „Vojkovice“

Hrušovany u Brna B  C
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
 - in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“

Židlochovice C  D
 - linka C  D  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“
 - linka D  v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
 - line C  D  near railway station, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“
 - line D  in the village, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
Žabčice C
 - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
 - na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských“
 - near railway station, at the bus stop IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
 - at the bus stop  IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských “
Vranovice A  C
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
 - in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
Pouzdřany A
 - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
 - at the bus stop IDS JMK „Pouzdřany, škola“
Popice A
 - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
 - in the village, at the bus stop IDS JMK „Popice“

Šakvice A
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
 - in front of the raiway station, at the bus stop IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
Hustopeče u Brna A
 - linka A  - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1
 - linka A  - at the bus stop IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, platform No.1

A

B

C

C

zastávka / bus stop
Popice

A

u nádraží / near railway station

u nádraží/ 
near railway station

zastávka / bus stop
Pouzdřany, škola

zastávka / bus stop
Žabčice, u Mahovských

u nádraží / near railway station
Židlochovice, žel.st.

u nádraží / near railway station

u nádraží / near railway station
zastávka / bus stop
Holasice

zastávka / bus stop
Popovice, žel.st.

Modřice u nádraží / near railway station

D

zastávka / bus stop
Modřice, Vídeňská

zastávka / bus stop
Modřice, Brněnská

zastávka / bus stop
Vojkovice

zastávka / bus stop
Židlochovice, aut.st.

Od 28. 6. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 30. 8. 2021 do 16:00 hodin 
budou vybrané vlaky linky S3 končit/začínat v Modřicích a cestující 
budou dále přepraveni náhradními autobusy. 
Some trains of the line S3 will end in Modřice / depart from Modřice from 28th 
of June 2021 till 30th of August 2021. In section Modřice - Hustopeče you can 
use replacement buses. See diversion Timetables.
see more - www.idsjmk.cz

S51

R13

A

P

příjezd / arrive
blízko 5. nást. u pošty
near plt. 5, 
next to post office

Odjezd / departure
před viaduktem Křenová
next to viaduct Křenová 

A
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Tiskové chyby vyhrazeny
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VÝLUKA BYSTŘICE N/P - ROVNÉ-DIVIŠOV (-NMNM)
28. 6. - 16. 7. 2021

S31
Od 28. 6. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 16. 7. 2021 do 16:20 
hodin budou vlaky na lince S31 budou v úseku Bystřice nad 
Pernštejnem – Nové Město na Moravě nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.
Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním 
automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje 
sám).
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy - u železniční zastávky
Rovné-Divišov - na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem, 
Rovné“
Olešná na Moravě - u železniční zastávky (mimo IDS JMK)
Nové Město na Moravě - před výpravní budovou (mimo IDS JMK)

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Letní vlakové výluky  

VÝLUKA HODONÍN - VESELÍ NAD MORAVOU
1. - 30. 7. 2021

S91
Od 1. 7. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 30. 7. 2021 do 17:00 
hodin budou vlaky linky S91 budou v úseku Veselí n.M. – Hodonín 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako 
linka xS91.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v omezeném 
počtu nákladním automobilem nebo přívěsem u vybraných spojů 
NAD dle výlukového jízdního řádu. V ostatních spojích NAD je 
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK 

„Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, náměstí“
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, 
Kolonie, Maryša“
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK 

„Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy
Vnorovy - v obci, na ulici Hlavní, na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na zastávce autobusů IDS JMK „Veselí 
nad Moravou, Zarazice, Crhounkova“
Veselí nad Moravou - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“

Tiskové chyby vyhrazeny

VÝLUKA ZAJEČÍ - KOBYLÍ NA MORAVĚ
7. 7. - 31. 7. 2021

S52
Od 7. 7. 2021 od 7:35 hodin nepřetržitě do 31. 7. 2021 do 14:00 
hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě 
nahrazeny autobusy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů zajištěna dodávkovým 
automobilem nebo přívěsem pro přepravu kol.
Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a linkou 551:
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce 
Bořetice. Přestupy mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na 
autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Kobylí na Moravě - před staniční budovou
Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
Velké Pavlovice zastávka - v obci, zastávka „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
Velké Pavlovice - v obci u křížení ulic Za Dvorem, Tovární a Nádražní
Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zaječí, žel. st.“)
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BRNO: VÝLUKA TROLEJBUSŮ NA LINCE 31
1. 7. - 30. 11. 2021

31
Z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci inženýrských sítí 
bude od čtvrtka 1. července 2021 do ukončení prací pro veškerou 
dopravu neprůjezdná ulice Tuřanka ve Slatině.
Provoz trolejbusové linky 31 zajistí autobusy, které pojedou v 
úseku Hlavní nádraží – Vlárská po pravidelné trase, dále budou 
pokračovat odklonem přes zastávky Vlárská (v ulici Vlárské) – 
Hviezdoslavova – Langrova – Mikulčická – Kroměřížská – Slatina, 
sídliště – Slatina, rozcestí (>) – Krejčího a dále po pravidelné trase 
do Šlapanic.
Linka 31 vynechá zastávky Brněnky, Řípská, Křehlíkova a Přemyslovo 
náměstí. Zastávka Krejčího ve směru do Šlapanic bude pro linky 31 a 
N96 přeložena do ulice Krejčího za křižovatku s ulicí Dolní.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31, která pojede v 
úseku Hlavní nádraží – Řípská po trase a zastávkách linky 31 a 
dále odklonem do zastávky Slatina, nádraží.
Autobusová linka 78 pojede v úseku Slatina, rozcestí – Řípská 
odklonem ulicemi Hviezdoslavovou a Řípskou.
Vynechá tak zastávky Slatina, rozcestí (směr Modřice, Olympia), Krejčího, 
Přemyslovo náměstí a Křehlíkova a na odklonové trase obslouží zastávky 
Slatina, sídliště, Vozovna Slatina, Vlárská (v ulici Řípské) a Brněnky.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINKÁCH R11, R54, S4VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINKÁCH R11, R54, S4
02. 07. - 20. 9. 202102. 07. - 20. 9. 2021
BRNO - ZASTÁVKA U BRNA - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOUBRNO - ZASTÁVKA U BRNA - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Náměšť nad Oslavou
A  R  - před nádražní budovou

Kralice n/O 
 (- na aut.zast.
„Kralice nad 
Oslavou“, na 
hlavní silnici)

Brno hl. n. – A  B  C  R  
na ulici Uhelná, parkoviště 
u OD Tesco, u výjezdu na 
ulici Úzká

Brno-Horní Heršpice
A  B  C  - autobusová zast.

 IDS JMK (linek 40 a 61) 
„Ústřední hřbitov“

A

B

C

R
R

A

B

CCRapotice
 A  - u nádražní 
budovy na zast. 
autobusů IDS JMK 
„Rapotice, žel.st.“ a 
(v obci na zastávce 
autobusů IDS JMK 
„Rapotice, škola“)

Troubsko B  C  – v obci, 
na autobusové zastávce 
IDS JMK „Troubsko, 
Nová“ (směr Střelice), 
resp. na protějším 
chodníku (směr Brno)

Střelice dolní
B  - v obci, na zastávce 

autobusů IDS JMK 
„Střelice, obecní úřad“ 

Střelice B  - v obci, 
na autobusové 
zastávce IDS JMK 
„Střelice, Vršovice“

Omice C  - v obci na ulici 
Brněnské na zastávce 
IDS JMK  „Omice, 
samoobsluha“ 

Omice C  - v obci na 
rozcestí ulic Tetčické a 
Nádražní u odbočky k 
žel. zastávce

Tetčice B  C  – před 
staniční budovou 
(zastávka autobusů IDS 
JMK „Tetčice, žel. st.“)
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Rosice
-  A , B , C  – v 
obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK 
„Rosice, Těstárny“

Rosice
-  A  - v obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“

Vysoké Popovice 
A  - na zastávce 

autobusů IDS 
JMK „Vysoké 
Popovice“

Zastávka u Brna 
A  B  C  – před 

staniční budovou 
(zastávka autobusů 
IDS JMK „Zastávka u 
Brna, žel. st.“)

xS41

S4

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS4 a xR11:
• Brno hl. n. – A  B  C  R  na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká

• Brno-Horní Heršpice
-  A  B  C  - autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) „Ústřední hřbitov“
-  A  autobusová zastávka IDS JMK „Stará nemocnice“

• Troubsko B , C  – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Troubsko, Nová“ (směr Střelice), 
resp. na protějším chodníku (směr Brno)

• Střelice dolní
  B  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“

• Střelice
  B  - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Střelice, Vršovice“

• Omice  C   - v obci na ulici Brněnské na zastávce IDS JMK „Omice, samoobsluha“ a v obci na 
rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce

• Tetčice  B  C  – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)

• Rosice
-  A  B  C  – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice)ú, Těstárny“
-  A  - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Rosice, Husova“

• Zastávka u Brna A  B  C  – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Zastávka u 
Brna, žel. st.“

• Vysoké Popovic A  - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“

(• Rapotice  A  - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel.st.“ a v obci na 
zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, škola“)

(• Kralice nad Oslavou  A  - na autobusové zastávce „Kralice nad Oslavou“, na hlavní silnici)

• Náměšť nad Oslavou  A  R  - před nádražní budovou

Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský 
Krumlov/Hrušovany nad Jevišovkou. Linky S41, S4, R11, R54 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude 
organizována podle výlukového jízdního řádu. Od 17. 7. 2021 bude nový výlukový jízdní řád na lince xS4/S4.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Linka S4:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS4 po třech odlišných trasách:
Trasa A  (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna – 
Vysoké Popovice – Rapotice - (Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou) a zpět
Trasa B  (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice – Tetčice – 
Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
Trasa C  (zastávkový spoj mimo Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční 
zastávce – Tetčice – Rosice,Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.

Linka R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle vjř linek xR11 a xR54:
Trasa R  (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S41VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S41
02. 07. - 20. 9. 202102. 07. - 20. 9. 2021
BRNO - MOR. KRUMLOV/IVANČICE - HRUŠOVANY NAD JEV.-ŠANOVBRNO - MOR. KRUMLOV/IVANČICE - HRUŠOVANY NAD JEV.-ŠANOV

K

K

K

I

I

S

S

Hrušovany n.J.-Šanov K   - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

Pravice K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“

Břežany K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“

Dolenice K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“

Miroslav K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“

Bohutice  K  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

Rakšice  K  - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;

Hrušovany n.J.-Šanov K   - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“

Moravský Krumlov K  - na zastávce autobusů IDS JMK
 „Mor. Krumlov, Rakšice, restaurace“ (jen pro výstup od M. Krumlova)

Brno hl. n. -  I  K  S  
na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká.

Silůvky
S  - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská 

(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“)
I  - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“

Střelice dolní - v obci 
na náměstí Svobody na 
zastávce autobusů IDS 
JMK „Střelice, ObÚ“

Střelice - v obci, na ulici 
Tetčická na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, 
Vršovice“

Radostice 
S  - v obci, na zastávce autobusů IDS 

JMK „Radostice, Mlýnská silnice“

Brno Horní Heršpice
I  K  - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);

Brno Horní Heršpice
S  na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (zast.linky 40)

Moravské Bránice  -  I  S  - v obci, na aut. 
zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, 
(pouze výstup ve směru z Brna) 

Moravské Bránice  -  I  S  - v obci, před st. budovou 
(zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)

Ivančice letovisko I  - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město I  - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci)

Ivančice I  – před 
staniční budovou, 
zastávka autobusů IDS 
JMK „Ivančice žel. st.“;

Moravský Krumlov I  
na zast. autobusů IDS JMK 
„Moravský Krumlov, u parku“

Moravský Krumlov I  
na zastávce autobusů 
IDS JMK „Moravský 
Krumlov, náměstí“

Moravský Krumlov  I  K  na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“

Moravský Krumlov  I  K  na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
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Moravský Krumlov I  na zast. autobusů 
IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka“ 
(jen směr do Brna)

xS4B

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n.  I  K  S  na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká.
Brno Horní Heršpice
I  K  - autobusová zastávka IDS JMK „Heršpická“ (zast.linky N96);
S  na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (zast.linky 40)

Střelice dolní S  - v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice  S  - v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice  S  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
Silůvky
S  - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zast. NAD cca 80m od zast. bus. IDS JMK „Silůvky“)
I  - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“

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

a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov  I  - na zast. autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Kavalírka (jen směr Brno)“
Moravský Krumlov  I  K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“ 
a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, 
restaurace“ (jen pro výstup od M. Krumlova)
Rakšice K  - u nádražní budovy na zast. autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice K  - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“
Miroslav K  - na zastávce autobusů IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Dolenice“
Břežany K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov K  - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ a u 
nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 
hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna 
směrem na Moravský Krumlov a Hrušovany 
nad Jevišovkou.  

Linky S41, S4, R11, R54 budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou, které 
bude organizována podle výlukového 
jízdního řádu. Od 17. 7. bude nový výlukový 
jř na lince xS4/S4.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných 
spojů nákladním automobilem (nakládku a 
vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Linka S41:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS41 po 
třech odlišných trasách:
Trasa I  (zastávkový spoj) – pojede po trase 
Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, 
Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je 
umožněn přestup na linky IDS JMK, Moravský 
Krumlov, Václavská, do Moravský Krumlov, žel.
st. a zpět.

Trasa K  (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n., 
Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, 
Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, 
Hrušovany n.J.-Šanov a zpět.

Trasa S  (doplňkový spoj) – pojede po trase 
Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, 
Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na 
trasu I, a zpět.
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TRAIN DIVERSION S4, S41, R11, R54TRAIN DIVERSION S4, S41, R11, R54
02. 07. - 20. 9. 202102. 07. - 20. 9. 2021
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Dear passengers,
from 2th of July till 20th of September 2021, 05:00 p.m. will be closed railway tracks Brno - Náměšť nad Oslavou and Brno - Hrušovany nad Jevišovkou/Ivančice.
All trains of the line S4, S41, R11 and R54 will be replace by buses.

Bike transport:
Bike transport in limited. You can use special vehicles for bike transport.

Line S4:
Replacement buses will operate as line xS4 - three routes :

• route/line A (fast buses) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna – Vysoké 
Popovice – Rapotice - Náměšť nad Osl. and back.

• route/line B (stop buses, do not serve Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice – Tetčice – 
Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna and back.

• route/line C (stop buses, do not serve Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční 
zastávce – Tetčice – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna and back.

Lines R11 and R54:
Replacement buses will operate as lines xR11 and xR54:

• route/line R (replace national trains/fast trains – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou

Line S41:
Replacement buses will operate as line xS41  three routes:

• route/line I (stop train) – will operate Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je umožněn přestup na linky IDS JMK, 
Moravský Krumlov, Václavská, do Moravský Krumlov, žel.st. and back.

• route/line K (direct buses) - will operate Brno hl.n., Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, Hrušovany n.J.-
Šanov and back.

• route/line S – will operate: Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, transfer on line I, and back.

Changes of the stops - xS4 a xR11:
• Brno hl. n. – (lines A, B, C, R) on Uhelná street, parking near shopping centre (OD Tesco), near exit Úzká street
• Brno-Horní Heršpice
- (lines A, B, C) - at the bus stop IDS JMK (stop of the line No. 40 and 61) „Ústřední hřbitov“
- (line A) at the bus stop IDS JMK „Stará nemocnice“
• Troubsko (lines B, C) – in the village, at the bus stop IDS JMK „Troubsko, Nová“ (direction to Střelice), resp. na protějším chodníku (direction to Brno)
• Střelice (line B) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ and in the village, at the bus stop IDS JMK „Střelice, Vršovice“
• Omice (line C)  - in the village, on Brněnská street, at the bus stop IDS JMK „Omice, samoobsluha“ and in the village, at the crossroads Tetčické X Nádražní streets, near branch to train stop
• Tetčice (lines B, C) – in front od the railway station (at the bus stop IDS JMK „Tetčice, žel. st.“)
• Rosice u Brna
- (lines A, B, C) – in the village, at the bus stop IDS JMK „Rosice u Brna, Těstárny“
- (line A) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Rosice, Husova“
• Zastávka u Brna (lines A, B, C) – in front of the railway station (at the bus stop IDS JMK „Zastávka u Brna, žel. st.“
• Vysoké Popovice (line A) - at the bus stop IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (line A) - near railway station. at the bus stop IDS JMK „Rapotice, žel.st.“ and in the village, at the bus stop IDS JMK „Rapotice, škola“
• Kralice nad Oslavou (line A) - at the bus stop „Kralice nad Oslavou“, on main road
• Náměšť nad Oslavou (lines A, R) - in front of the railway station

Changes of the stops - line xS41:
Brno hl. n. - (lines I, K, S) on Uhelná street, parkoviště u OD Tesco, exit to Úzká street.
Brno Horní Heršpice

- (lines I, K) - at the bus stop IDS JMK „Heršpická“ (at the bus stop of the line No. N96);
- (line S) on Jihlavská street, at the bus stop IDS JMK „Ústřední hřbitov“ (stop of the line No. 40)
Střelice dolní (line S) - in the village, on Svobody square, at the bus stop IDS JMK „Střelice, ObÚ“
Střelice (line S) - v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, Vršovice“
Radostice (line S) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Radostice, Mlýnská silnice“
Silůvky

- (line S) - in the village, at tne crosroads Nádražní X Anenská streets (replacement bus stop is located 80 meters next to bus stop IDS JMK „Silůvky“)
- (line I) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Silůvky“
Moravské Bránice  - (line I a S) - in the village, at the bus stop IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“ (only arrive from Brno) and in front of the railway statiion,  at the bus stop IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
Ivančice letovisko (line I) - in the village, on the road at the bus stop IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
Ivančice město (line I) - near railway stop (public road);
Ivančice (line I) – in front of the railway station, at the bus stop IDS JMK „Ivančice žel. st.“;
Moravský Krumlov (line I) at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“ a na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, náměstí“
Moravský Krumlov (line I, K) at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, Václavská“ and at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Moravský Krumlov (line K) - at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace“ (only arrive from Moravský Krumlov)
Rakšice (line K) - near ralway station, at the bus stop IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice (line K) - in the village, at the bus stop IDS JMK „Bohutice“
Miroslav - at the bus stop IDS JMK „Miroslav, rozcestí 4.0“
Dolenice -in the village, at the bus stop IDS JMK „Dolenice“
Břežany - in the village, at the bus stop IDS JMK „Břežany, u pošty“
Pravice - in the village, at the bus stop IDS JMK „Pravice“
Hrušovany n.J.-Šanov - in the village, at the bus stop IDS JMK „Hrušovany n. J., lékárna“ (only arrives from  Brno) and near railway station, at the bu stop IDS JMK „Hrušovany n. J., žel. st.“

Tiskové chyby vyhrazeny



Od čtvrtka 1. července 2021 budou ukončena opatření v rámci výluky 
Tramvaj Plotní a bude zahájen provoz tramvají na nové trati do Komárova. 
Dojde proto k následujícím změnám na linkách:

Linka 9 pojede v trase Štefánikova čtvrť – Jugoslávská – Česká – Náměstí Svo-
body – Hlavní nádraží – Geislerova – Juliánov.

• V souvislosti s uzavírkou v ulici Lesnické zůstává od zastávky Jugoslávská odklo-
něna do Štefánikovy čtvrti (předpoklad do září 2021).
Linka 12 pojede v trase Technologický park – Konečného náměstí – Česká – Ši-
lingrovo náměstí – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Komárov.
Obnovuje se tedy provoz v úseku Hlavní nádraží – Komárov s tím, že tramvaje 
pojedou po nové trati ulicí Plotní a obslouží v obou směrech zastávky Úzká, Au-
tobusové nádraží, Železniční, Konopná a Komárov.

Linka 40 pojede v úseku Soukenická – Konopná nově ulicemi Úzká a Plotní.
• Nebude obsluhovat zastávku Hlavní nádraží.
• Obslouží v obou směrech zastávky Úzká (nástupiště 9 / nástupiště 6 v ulici Úzké), 
Autobusové nádraží (společně s linkou 12) a Železniční (společně s linkou 12).

• Zastávka Komárov ve směru do centra ponese nově název Mariánské náměstí.
• Zastávka Soukenická ve směru do Tuřan bude obsluhována v ulici Úzké za kři-
žovatkou s ulicí Nové sady.

• Konečná zastávka Univerzitní kampus - sever ponese nově název Studentská.

Výchozí a konečnou zastávkou linky 44 bude nově zastávka ÚAN Zvo-
nařka (stanoviště 48).

• Ruší se tedy ukončení v zastávce Mendlovo náměstí.
• Při jízdě od zastávky Křídlovická obslouží autobusy zastávku Opuštěná (dříve 
Autobusové nádraží) a dále pojedou vpravo do areálu autobusového nádraží 
ke stanovišti 48, kde ukončí jízdu.

• Začínající spoje budou opět odjíždět od stanoviště 48, následně obslouží za-
stávku Autobusové nádraží mezi křižovatkami s ulicemi Plotní a Dornych (dříve 
Zvonařka) a dále budou pokračovat po své trase k zastávce Hladíkova.

Linka 47 zůstává vedena do zastávky Hlavní nádraží, v úseku Tržní – Masná 
však pojede nově ulicemi Hladíkova a Masná.
 • Obslouží tak v obou směrech zastávky Tržní (v ulici Hladíkově), Masná (spo-
lečně s linkou 67), Vlhká a Hlavní nádraží (v areálu aut. nádraží, stanoviště 6).

Linka 48 bude opět ukončena v zastávce Úzká.
• Ve směru do centra pojede ulicemi Dornych, Zvonařka a Trnitá. Obslouží tak 
zastávky Mariánské náměstí (dříve Komárov), Konopná, Autobusové nádraží 
(mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 8).

• Ve směru do Prace pojede ulicí Plotní po trase shodné s linkou 40. Obslouží 
tedy nově zastávky Úzká (nástupiště 9), Autobusové nádraží (společně s linkou 
12) a Železniční (společně s linkou 12).

Linka 49 bude opět ukončena v zastávce Úzká.
• Ve směru na Úzkou pojede ulicemi Hladíkova, Zvonařka a Plotní a obslouží 
zastávky Tržní (v ulici Hladíkově za křižovatkou), Hladíkova, Autobusové nádraží 
(mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 4).

• Ve směru do Černovic pojede ulicemi Úzká, Uhelná, Opuštěná, Zvonařka, Hla-
díkova a dále po své trase ulicí Charbulovou. Obslouží tak zastávky Úzká (ná-
stupiště 5), Opuštěná (dříve Autobusové nádraží), Autobusové nádraží (dříve 
Zvonařka), Hladíkova a Tržní (v ulici Hladíkově před křižovatkou).
Linka 50 pojede po své původní trase Mariánské náměstí – Zoologická zahrada.

• Konečná zastávka Komárov (v ulici Svatopetrské) ponese nově název Marián-
ské náměstí.
Linka 60 nebude obnovena, obsluhu Bohunic bude zajišťovat linka 40.
Linka 61 bude nově ukončena v zastávce Úzká.

• Nebude tak již obsluhovat zastávku Hlavní nádraží.

• Zastávka Soukenická ve směru na Úzkou bude obsluhována v ulici Hybešově 
za křižovatkou s ulicí Nové sady.

• Zastávka Úzká bude obsluhována na nástupišti 8 pro výstup a na nástupišti 6 
pro nástup (společně s linkou 40 směr Bohunice).

• V souvislosti s výlukou tramvají do Starého Lískovce zůstává linka 61 vedena 
v upravené trase přes zastávky Gruzínská, Ukrajinská, Kamenice, Nemocnice 
Bohunice, Osová a Čermákova do smyčky Kyjevská.

Linka 63 bude nově v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů a v úseku 
Komárov – Úzká pojede v obou směrech po trase a zastávkách shodných s lin-
kou 48.

• Základní obsluhu Holásek a Chrlic bude nově zajišťovat linka 64.

Linka 64 pojede v úseku Škrobárenská – Komárov obousměrně ulicemi Ka-
lová, Dornych a Svatopetrská a dále bude prodloužena po trase linky 63 přes 
Holásky do Chrlic.

• V obou směrech tak obslouží zastávku Konopná.
• Zastávka Komárov ve směru do Maloměřic ponese nově název Mariánské ná-
městí.

• Zastávky Černovické nábřeží a Černovická již nebudou linkou 64 obsluhovány.

Linka 67 zůstane v úseku Hlavní nádraží – Komárov vedena obousměrně ulice-
mi Křenová, Masná, Kalová, Dornych a Svatopetrská.

• Zastávka Komárov ve směru do Jundrova ponese nově název Mariánské ná-
městí.

• Vybrané spoje ukončené dle jízdního řádu v zastávce Mariánské náměstí poje-
dou od zastávky Škrobárenská přes zastávky Černovické nábřeží a Černovická.

Linka E76 pojede nově v úseku Hlavní nádraží – Černovičky ulicemi Dornych, 
Zvonařka, Hladíkova, Olomoucká a Ostravská.

• Zastávka Hlavní nádraží bude nově obsluhována v prostoru autobusového ná-
draží na ulici Benešově (stanoviště 6).

• Ve směru na letiště obslouží dále zastávky Úzká (nástupiště 3 v ulici Dornych) 
a Tržní (v ulici Olomoucké).

• Ve směru k hlavnímu nádraží obslouží zastávky Tržní (v ulici Hladíkově), Auto-
busové nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (společně 
s linkou 12).

• Linka E76 tak již nebude obsluhovat zastávky Vlhká, Masná a Životského.
Linka 77 bude nově ukončena na zastávce Úzká společně s linkami 49 a 63.

• Ve směru na Úzkou pojede nově ulicí Plotní. Obslouží tak zastávky Autobusové 
nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástu-
pišti 4). Zastávku Zvonařka před křižovatkou s ulicí Dornych obsluhovat nebude.

• Ve směru do Slatiny pojede nově ulicemi Uhelná a Opuštěná. Obslouží tak za-
stávky Úzká (nástupiště 5), Opuštěná (dříve Autobusové nádraží) a Autobusové 
nádraží (dříve Zvonařka).
Linka 82 ve směru na Českou bude nově obsluhovat zastávku Hlavní nádraží 
v ulici Benešově.
Linka 84 pojede po své dosavadní trase, dojde však ke změně zastávek:

• Zastávka Zvonařka (před křižovatkou s ulicí Dornych) již nebude obsluhována.
• Mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní zastaví na nově zřízené zastávce 
Autobusové nádraží.

• Původní zastávka Autobusové nádraží ponese nově název Opuštěná.

Linka N94 pojede i nadále po své trase ulicemi Zvonařka a Dornych.
 • Zastávku Zvonařka bude nově obsluhovat pouze ve směru k hlavnímu nádra-
ží, a to před křižovatkou s ulicí Dornych.
 • Zastávku Úzká ve směru k hlavnímu nádraží bude obsluhovat na nástupišti 6, 
ve směru do Černovic na nástupišti 3 (v ulici Dornych).

Linka N95 pojede v úseku Hlavní nádraží – Konopná přímo ulicí Plotní. Ob-
slouží tak zastávky Úzká, Autobusové nádraží a Železniční společně s linkou 12.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V BRNĚ OD 1. 7. 2021V BRNĚ OD 1. 7. 2021

Tiskové chyby vyhrazeny

Obnovení provozu do Komárova a změny na linkách městké dopravy
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

BRNO: Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa

BRNO: VÝLUKA DO STARÉHO LÍSKOVCE
1. 7. - 30. 11. 2021

6, 8, 61, 69, 401, 402, 403, 404
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové 
tratě bude od čtvrtka 1. července 2021 zahájena druhá etapa výluky 
tramvají do Starého Lískovce.
Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova 
přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Ústřední hřbitov.

• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky 
6 a 8.
Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah 
přes zastávku Humenná do zastávky Ústřední hřbitov.

• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky 
6 a 8.

• Noční spoje linky 403 jsou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, 
kde zůstal zachován přestup na linku N91.
Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Celní odklonem do smyčky 
Ústřední hřbitov.

• Neobslouží tak zastávky v úseku Krematorium – Starý Lískovec, smyčka.
• Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Ústřední 
hřbitov.
Tramvajová linka 8 pojede v úseku Mifkova – Hlavní nádraží a dále 
odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou do smyčky Ústřední hřbitov.

• Neobslouží tak zastávky v úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávku Nové sady obslouží na 1./2. koleji.
• Obsluhu zastávek Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská zajistí 
kyvadlová linka 7.

• Přestup na náhradní autobusovou dopravu do Starého Lískovce bude 
organizován v zastávce Ústřední hřbitov.
Náhradní doprava bude zajištěna tramvajovou linkou 7, 
prodlouženými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou 
linkou 61:
Tramvajová linka 7 pojede v trase Hlavní nádraží – Nové sady – 
Soukenická – Křídlovická – Vojtova – Vsetínská.
 • Provoz bude organizován kyvadlově po koleji pro směr z centra, ve 
směru k hlavnímu nádraží tedy tramvaj pojede po levé koleji.
 • Zastávka Hlavní nádraží bude pro linku 7 zřízena před budovou pošty.

Autobusová linka x6 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední 
hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium 
(<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod 
nemocnicí – Vltavská – Labská.

• V úseku Osová – Vltavská již linka x6 pojede přes zastávku Pod nemocnicí.

Autobusová linka x8 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední 
hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium 
(<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná 

– U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – 
Jemelkova – Skalní – Pražská – Bosonohy.

• V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, 
které jsou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obsluhují 
zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.

• Linka x8 částečně nahrazuje linku 69, která je během výluky zcela 
mimo provoz.
Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Úzká 

– Ústřední hřbitov (změna trasy v souvislosti s obnovením provozu 
tramvají do Komárova) a dále jede po trase a zastávkách Ústřední 
hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) 

– Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní 
kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů 

– Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
• Zastávka Ústřední hřbitov je ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze 
v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastavují autobusy v ulici 
Vídeňské i v ulici Jihlavské.

• V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech 
celodenně jede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje 
ukončené u Ústředního hřbitova jedou od zastávky Bohunická přes 
zastávku Heršpická.
Autobusová linka 69 je po dobu výluky zcela mimo provoz.

• Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Výluky od 6. 4. 2021Prázdninová výluká na lince S2 - Brno - Křenovice (-Vyškov) 

VÝLUKA BRNO - KŘENOVICE (-VYŠKOV) 
2. 7. - 8. 7. 2021

S2, R12
Od 2. 7. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 8. 7. 2021 do 15:30 hodin 
bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi 
(Vyškovem).
Vlaky linky S2 v úseku Brno-Chrlice - Křenovice horní nádr. budou 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle 
výlukového jízdního řádu linky xS2.
V úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice jsou spoje NAD linky xS2 vedeny 
souběžně s vlaky pro zachování návazností na autobusy linek 610, 
611, 612. Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jedou autobusy náhradní 
dopravy z/do Vyškova na Moravě.

Autobusy NAD budou jezdit dle výlukového jízdního linky xS2 po 
třech odlišných trasách:

• trasa A (od vlaku a k vlaku) – Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice - Újezd, 
Revoluční - Hostěrádky-Rešov - Zbýšov - Křenovice hor.n. a zpět

• trasa B (rychlý spoj mimo žel.st. Brno-Chrlice) Brno hl.n. – Sokolnice-
Telnice a zpět
• trasa C (mimo Sokolnice- Telnice k vlaku) Křenovice hor.n. – Brno-
Chrlice

Přeprava jízdních kol:

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

• Brno hl.n. (trasa B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce 
autobusů IDS JMK „

• Brno-Chrlice (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Chrlice, nádraží“

• Sokolnice-Telnice (trasa A, B) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Sokolnice, žel. st.“

• Újezd u Brna (trasa A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS 
JMK „Újezd, Revoluční“

• Hostěrádky-Rešov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hostěrádky-Rešov“
• Zbýšov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“

• Rousínov (trasa A)
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, 
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy

• Luleč (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. 
k žel.st. 0,2“

• Vyškov na Moravě (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce 
autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

VÝLUKA SOKOLNICE-TELNICE - KŘENOVICE 
(-VYŠKOV) 

  8. 7. - 31. 8. 2021

S2, R12
Od 8. 7.2021 od 15:30 hodin nepřetržitě do 31. 8. 2021 do 14:00 
hodin bude mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. a 
zpět náhradní vlaková souprava.
Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jede náhradní autobusová 
doprava (NAD) z/do Vyškova na Mor. podle výlukového jízdního 
řádu linek xS2 a xR12.

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

• Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Chrlice, nádraží“
• Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Sokolnice, žel. st.“

• Újezd u Brna - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Újezd, Revoluční“
• Hostěrádky-Rešov - na zastávce autobusů IDS JMK „Hostěrádky-
Rešov“

• Zbýšov - na zastávce autobusů IDS JMK „Zbýšov“
• Křenovice horní n. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Křenovice, hor. žel. st.“

• Rousínov
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, 
rozc. k žel.st. 0,1“
směr do Brna – u nádražní budovy

• Luleč - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Vyškov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“
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