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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

IGNIS BRUNENSIS
DNY DOPRAVNÍ NOSTALGIE
26. - 27. 6. 2021

SOBOTA 26. 6. 
PARNÍ VLAKY A 
HISTORICKÉ AUTOBUSY
DO SLAVKOVA U BRNA

VÍCE NA STRANĚ 2

NEDĚLE 27. 6. 
CYKLODREZÍNY A PARNÍ VLAK
SVITAVSKÉ NÁBŘEŽÍ
(UL. TKALCOVSKÁ)

VÍCE NA STRANĚ 3



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sledujte na www.idsjmk.cz a www.ignisbrunensis.cz
V sobotu 26. 6. navštivte stánek IDS JMK na Náměstí Svobody v Brně. Těšíme se na Vás.

V sobotu 26. června jsme pro vás přichystali výlet 
parním vlakem a historickými autobusy z Brna do 
Slavkova u Brna, kde si budete moci nakombinovat 
čas i tak, abyste stihli navštívit Zámek Slavkov.

Parní vlak potáhne lokomotiva Skaličák se 6 vozy 
tzv. rybáky. Pro zájemce uvádíme řazení vlaku: 
433.001 + 3xBa014 + BRa063 + 3xBa014 + 
Da074  + 754. 
Nasazeny budou rovněž historické linkové 
autobusy ŠL a RTO. 

SOBOTA
22. 8. 2020

Jízdenky Základní
Děti do 18 let, 

studenti do 26 let, 
osoby nad 65 let, 

ZTP,  pes

Děti do 
6 let, 

kočárek

PARNÍ VLAK - JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA  
ve Slavkově platí i pro přepravu historickým 
autobusem od nádraží k zámku (na zastávku 
Poliklinika) a zpět.

100 50 zdarma

HISTORICKÝ BUS - JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA 50 25 zdarma

MIMOŘÁDNÉ VSTUPNÉ NA ZÁMEK
běžná cena 130 / 80 Kč 80 40 zdarma

JÍZDENKY STÁLE

KOUPÍTE......

SOBOTA
26. 6. 2021

Národní dopravce

IGNIS BRUNENSIS
DO ZÁMKU SLAVKOV U BRNA 

STYLOVĚ PARNÍM VLAKEM
NEBO HISTORICKÝM AUTOBUSEM

Tiskové chyby vyhrazeny

Parní vlak odjíždí z Hlavního 
vlakového nádraží. Historické 
autobusy do Slavkova odjíždí z Nám. 
Svobody od ústí ulice Rašínovy.

Odjezdy
z Brna
Brno, hl.n. 11:05 15:05
Brno, nám. Svobody - 11:10 13:10 - 15:35
Slavkov u Brna, žel.st., příj. 11:40 - - 15:40 -
Slavkov u Brna, žel.st., odj. 11:50 - - 15:50 -
Slavkov u Brna, poliklinika 12:00 11:40 13:40 16:00 16:05

Odjezdy
ze Slavkova u Brna
Slavkov u Brna, poliklinika 12:30 12:40 14:30 16:05 17:00
Slavkov u Brna, žel.st., příj. - 12:50 - 16:15 -
Slavkov u Brna, žel.st., odj - 13:03 - 16:28 -
Brno, nám. Svobody 13:00 - 15:00 - 17:30
Brno, hl.n. 13:45 17:18

Pozor, odjezdy v jízdním řádu se mohou změnit. Přesné časy si prosím ověřte před odjezdem na webu www.idsjmk.cz.

Jízdenky jsou vydávány pro konkrétní 
odjezd, v němž je garantováno místo 
k sezení. Proto je nutné si koupit zvlášť 
jízdenku tam a zvlášť zpět. Pokud 
odjezd zmeškáte, je možné využít i další 
odjezdy v daném směru, ale jen pokud 
v nich bude dostatečná kapacita. 

Od 22. 6. jsou jízdenky v prodeji 
v Kontaktním centru IDS JMK v Brně 
pod hlavní halou hlavního nádraží.
Neprodané jízdenky bude možné 
koupit těsně před odjezdem vozidel 
do naplnění jejich kapacity. 

Jak zakoupit jízdenku na parní vlak / historický autobus

PARNÍ VLAK Z BRNA

11:05 A 15:05

AUTOBUSY Z BRNA

11:10, 13:10, 15:35



IGNIS BRUNENSIS
JÍZDY PARNÍ LOKOMOTIVY
CYKLODREZÍNY
HISTORICKÝ AUTOBUS

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sledujte na www.idsjmk.cz a www.ignisbrunensis.cz

Navštivte stánek IDS JMK u řeky Svitavy u mostku Tkalcovská - Pastrnkova. Těšíme se na Vás.

V neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý 
program na svitavském nábřeží na ulici Tkalcovská.
Jízdy parního vlaku
Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské 
a Pastrnkovy a ulicí Křenovou.

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička
Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi mostkem u ulic Tkalcovské a 
Pastrnkovy a Teplárnami Brno na ul. Špitálka. Jde o 3 cyklodrezínky 
pojmenované Dagmar, Lenka a Anička. Půjde o jejich první veřejné 
představení. Jsou určeny pro obec Hevlín, kde budou následně 
dostupné pro turisty na tamní obecní trati.

Jízdy historického autobusu
Svoz historickým busem z náměstí Svobody na ulici Tkalcovskou. 

Jména drezínek a romantická trasa podél Svitavy přímo vybízí  
k tomu, aby se akce nesla v pohádkovém duchu. Možná na místě 
potkáte i místního hastrmana nebo aspoň jeho stopy...

SOBOTA
22. 8. 2020

Jízdenky Základní
Děti do 18 let, 

studenti do 26 let, 
osoby nad 65 let, 

ZTP,  pes

Děti 
do 6 let,
kočárek

PARNÍ VLAK Tkalcovská - Křenová a zpět 30 15 zdarma

ŚLAPENKA Tkalcovská - Špitálka a zpět 30 15 zdarma

HISTORICKÝ BUS (1 jízda) 
Nám. Svobody - Plynárenská nebo zpět 30 15 zdarma

Jak koupit jízdenku
Jízdenky na parní lokomotivu a cyklodrezíny koupíte na místě. Jízdenky na historický 
autobus přímo před nástupem nebo v autobusu.

JÍZDENKY
KOUPÍTE V DEN KONÁNÍ

AKCE NA MÍSTĚ NEBO  

V AUTOBUSU

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NEDĚLE
27. 6. 2021

Národní dopravce

Změna programu vyhrazena.

Dagmar1

2

3

Lenka

Anička

Rusalka

Tiskové chyby vyhrazeny



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

LETNÍ VLAKOVÉ
LETNÍ VLAKOVÉ

VÝLUKY 2021VÝLUKY 2021



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.
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Aktuální změny

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.

BRNO: OHŇOSTROJE NA ŠPILBERKU
26. 6.  A 3. 7. 2021

MĚSTSKÉ LINKY 
Z důvodu konání ohňostrojných představení dojde v sobotu 
26. června 2021 a v sobotu 3. července 2021 vždy ve večerních 
hodinách ke krátkodobému omezení dopravy v ulici Pekařské. Po 
ukončení ohňostrojů pak bude posílena doprava na vybraných 
linkách.
Během konání ohňostroje (plánovaný začátek ve 22:30) bude 
krátkodobě uzavřena ulice Pekařská. Tramvaje na linkách 5 a 6 
proto pojedou odklonem, případně vyčkají na obnovení provozu. 
Podrobnosti budeme zveřejňovat dle aktuální situace v dopravě.
Po ukončení ohňostroje bude posílen provoz na vybraných 
linkách z oblasti Mendlova náměstí a centra města.
Provoz na linkách 1, 4, 8, 9 a 12 bude prodloužen do 23:25 (poslední 
odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží).
Provoz na linkách 5 a 6 bude podloužen cca do 23:00, vybrané 
spoje na lince 5 budou prodlouženy do smyčky Ústřední hřbitov.
Provoz na linkách 25, 26, 37 a 84 bude prodloužen cca do 23:00 
(linka 84 pouze v úseku Mendlovo náměstí – Stará osada).

BRNO: VÝLUKA PŘES NÁMĚSTÍ SVOBODY
26. A 27. 6. 2021

4, 9 
Z důvodu konání tradiční Dopravní nostalgie bude v sobotu 26. 
června 2021 od 9:30 do 18:00 a v neděli 27. června 2021 od 12:30 
do 18:00 obousměrně vyloučen provoz tramvají přes náměstí 
Svobody.
Tramvajová linka 4 pojede v úseku Hlavní nádraží – Komenského 
náměstí obousměrným odklonem ulicí Husovou. Vynechá tak 
zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká a na odklonové trase 
zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo náměstí.
Tramvajová linka 9 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem 
ulicí Husovou. Vynechá tak zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody 
a na odklonové trase zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo 
náměstí.
Zastávka Česká bude přeložena k nástupišti 2 (zastávka v ulici Joštově 
směr Moravské náměstí).

VÝLUKA NA LINKÁCH 234, 235 A 240 V RÁJCI-
JESTŘEBÍ

28. 6. - 12. 7. 2021

234, 235, 240
Od 28. 6. do 12. 7. 2021 bude upraven provoz linek 234, 235 a 240 
přes Rájec-Jestřebí následovně:
Linka 234, spoj 501 pojede mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, nám. 
(označník pro směr Boskovice) a Ráječko odklonem ulicemi Horní, 
V Úzkých do ulice Blanenská a dále ve své trase. Spoj 152 mezi 
zastávkami Rájec-Jestřebí, pošta a Rájec-Jestřebí, žel.st. pojede 
odklonem ulicemi Jurkova, nám. Míru, Horní, V Úzkých, Blanenská, 
silnice II/377 a ulice Spešovská.
Linka 235 (mimo spoje 126 a 128) pojede obousměrně mezi 
zastávkami Rájec-Jestřebí, pošta a Rájec-Jestřebí, lékárna odklonem 
ulicemi Jurkova, nám. Míru, Horní, V Úzkých, Blanenská, silnice II/377 
a ulicí Spešovská.
Linka 240 mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, lékárna a Rájec-Jestřebí, 
náměstí pojede obousměrně odklonem ulicí Spešovská, silnice 
II/377, ulice Sportovní. Spoje jedoucí mimo Holešín mají přesunutou 
zastávku Rájec-Jestřebí, náměstí k označníkům linky 234 (Blansko-
Boskovice) a jedou odklonem ulicemi Horní a V Úzkých.
Změna zastávek:
Rájec-Jestřebí, náměstí - zastávka pro směr Sloup (mimo Karolín) 
přesunuta na stanoviště pro směr Boskovice
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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.

Jízdní řády postupně uveřejníme na www.idsjmk.cz.
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Aktuální změny

PŘESUN ZASTÁVKY ZNOJMO, MRAMOTICE, ROZC.
30. 6. 2021

815
Ve středu  30. 6. 2021 je přesunuta zastávka Znojmo, Mramotice, 
rozc. ve směru do Pavlic na lince 815 o 20 m vzad.

PŘESUN ZASTÁVKY OLŠANY
27. 6. 2021

731
V neděli 27. 6. 2021 od 10:00 do 20:00 hodin se spoje linky 731 
se otáčí na prvním vjezdu do točny, zastávka přesunuta před 
Penzion u Kalábů.
Změna zastávek:
Olšany - zastávka přesunuta na hlavní silnici před Penzion u Kalábů.

PŘESUN ZASTÁVKY KYJOVICE VE SMĚRU 
PROSIMĚŘICE

1. 7. - 30. 8. 2021

731
Od 1. 7. do 30. 8. 2021 bude přeložena zastávka Kyjovice ve směru 
Prosiměřice.
Přejděte si prosím do dočasně přeložené zastávky Kyjovice, která je 
přeložena o cca 85 metrů vpřed směrem na Prosiměřice před domy 
č.p. 22 a č.p. 23 v obci Kyjovice.

PŘESUN ZASTÁVKY BOŘETICE 
1. 7. - 20. 8. 2021

551
Od 1. 7. do 20. 8. 2021 nebudou všechny spoje linky 551zajíždět 
v Bořeticích do točny autobusů zastávky „Bořetice“, zastaví na 
náhradní zastávce „Bořetice“ na silnici od Němčiček u pošty.
Změny zástávek:
Zastávka „Bořetice“ bude po celou dobu výluky přemístěna na silnici 
od Němčiček a od železničního přejezdu k poště před křižovatku s 
hlavní silnicí.

BŘECLAV: ZASTÁVKA U KOSTELA NA NÁMĚSTÍ TGM 
BEZ OBSLUHY 

30. 6. - 30. 8. 2021

MĚSTSKÉ LINKY + 570, 571, 572
Od 30. 6 do 30. 8. 2021 linky 561, 562, 563, 566, 567, 568, 570, 
571, 572 pojedou v Břeclavi na náměstí TGM k zastávce u MěÚ 
namísto ke kostelu. Všechny linky budou obsluhovat v Břeclavi 
na náměstí TGM pouze zastávku u MěÚ, zastávka kostel bude bez 
obsluhy.

BRANKOVICE - ZMĚNY TRASY LINKY 651 
28. 6. - 22. 8. 2021

651
Od 28. 6. do 22. 8. 2021 bude drobně upravena trasa linky 651 přes 
obec Brankovice.
Zastávka Brankovice, křiž. přesunuta za křižovatku. Směr 
Nesovice u domu č.p. 212 a směr Střílky u domu č.p. 63. U spojů 
84, 85, 87, 94 dojde k záměně pořadí obsluhovaných zastávek 
v Brankovicích. Spoje 84 a 94 pojedou nejdříve ke škole a pak 
obslouží přesunutou křižovatku. Spoje 85, 87 nejdříve obslouží 
přesunutou křižovatku (odjezd je o 3 min dříve) a poté školu.
Změna zastávek:
Brankovice, křiž: pro oba směry přesunuta ve směru do Nesovic za 
křižovatku, směr Nesovice 190 metrů a směr Střílky 130 metrů.

VÝLUKA NA LINKÁCH 665, 933 A 934 VESELÍ NAD 
MORAVOU - SILNICE I/54

28. 6. - 30. 11. 2021

665, 933 A 934
Od 28. 6. do 30. 11. 2021 bude upraven provoz na linkách 665, 933 
a 934.
Linka 665 - dochází k posunu spoje 26 z důvodu zachování vazeb.
Linky 933  a  934  - spoje mezi zastávkami Moravský Písek, Kolonie, 
rozc. a Veselí nad Moravou, žel.st. jedou odklonem přes Moravský 
Písek, Uherský Ostroh a po I/55 a ve Veselí po ulicích Na Drahách, 
Hutník, Dvořákova, Blatnická. Na trase neobsluhují žádnou zastávku. 
Zastávka Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám směr Veselí je bez 
obsluhy. Směr z Veselí nad Moravou do Moravského Písku jedou 
bez odklonu. Pravidelných spojů linky 933 jedoucí směrem Uherský 
Ostroh se odklon netýká.

Změna zastávek:
Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. směr Veselí bez obsluhy

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



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)
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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.“)

VELKÁ LETNÍ VÝLUKA BRNO - HRUŠOVANY N/J/
IVANČICE + BRNO - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

2. 7. - 20. 9. 2021

S4, S41, R11, R54
Od 2. 7. do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz 
vlaků z Brna směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský 
Krumlov. Linky S41, S4, R11a  R54 budou nahrazeny autobusy. 
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 u Brna, Těstárny – Zastávka 
u Brna – Vysoké Popovice – Rapotice - Náměšť nad Osl. a zpět

• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední 
hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice 
(náhradní zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u Brna, 
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 u Brna,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

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., Mor. Krumlov, žel.st., Mor. 
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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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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