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Výluková
Od Brna až po Svitavy

koleje se nové staví
mosty, pražce, tunely
bychom snáze projeli.

Komplikace vyváží.
rekonstrukce nádraží.

Boskovice, Letovice
od června to tíží více

trasy vlaků se tu změní
rychlíky jdou v zapomnění.

Od rána až do soumraku
busy jedou místo vlaků.

Spojení je přímé s Brnem 
u Lipůvky neustrnem

s Blanskem také přímé spoje
trasa snadno se dá projet.

Doma sedět? To je škoda!
Vyhledávač časy dodá. 

 

MODEL VLAKU 
MORAVIA

Vystřihněte, složte a slepte 
nový vlak pro JMK - Moravia

ZMĚNY V DOPRAVĚ 
OD 1. 6. 2022

Kupujte vysřihovánku vlaku MORAVIA 
za výhodnou cenu 49 Kč. Koupíte ji na 
kontaktních centrech IDS JMK nebo 
na našem eshopu.

Změny především v souvislosti s výlukou Brno - Blansko - Svitavy

Vážení cestující,
od 1. 6. 2022 platí na následujících regionálních autobusových linkách nové jízdní řády -
xS2A, xS2B, xS2D, 073, 109, 153, 154, 156, 162, 166, 174, 210, 215, 226, 233, 240, 245, 250, 
251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 332, 405, 406, 423, 430, 431, 
501, 510, 512, 530, 556, 572, 642, 643, 644, 650, 651, 655, 662, 663, 664, 666, 667, 741, 742, 
743, 750, 751, 911, 913.

S ohledem na prodloužení vlakové výluky až do Svitav vznikají nové linky: xR19A, 
xR19B a xR19S. Jízdní řády linek S2 a S21, S22 (na severu) budou mít během výluky 
označení xS2 a xS21, xS22.

Na ostatních linkách se mění JŘ především s ohledem na změnu dopravce - Kyjovsko, 
Vyškovsko, ...

Podrobnější informace v infomailu a na webu www.idsjmk.cz. 

Výroba a distribuce:
Betexa, zásilková služba, s.r.o.
Dlouhá 219, Klepačov, 678 01 Blansko
Tel.: +420 549 216 356
E-mail: info@betexa.cz

© BETEXA 2022
© Robert Navrátil
© Jaime Zabala

www.idsjmk.cz
Navštivte e-shop

www.betexa.cz
s bohatou nabídkou dalších modelů

betexa.cz

betexa.cz

idsjmk.cz idsjmk.cz

JEDNODUCHÉ VYSTŘIHOVÁNKY M 1:87 HO

ELEKTRICKÁ JEDNOTKA MORAVIA
JEDNODUCHÉ VYSTŘIHOVÁNKYM 1:87

ELEKTRICKÁ JEDNOTKA MORAVIA
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Vážení cestující,
společnost KORDIS JMK, a.s. organizátor Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje pro Vás připravila výhodný Slevový program se svými 
partnery. Pomalu se otevírají muzea a další centra, proto je podpořte návštěvou  
a ještě se slevou.
V rámci programu můžete využívat slevy na vstupy do muzeí, zámků, na 
výstavy nebo si můžete výhodně půjčit kolo, koloběžku případně se vykoupat 
v aquaparku. Slevu získáte po předložení jízdenek IDS JMK. 
Přehled jednotlivých slev je uveden v informačním letáku nebo na webu na 
odkazu www.idsjmk.cz/slevy. 

Přejeme Vám šťastnou cestu s IDS JMK a krásné zážitky u našich partnerů. 

Pravidla programu:

Slevy poskytnuté v rámci Slevového programu jsou určeny cestujícím, kteří využívají 
služeb IDS JMK. 
Slevy jsou poskytnuty na základě dohody mezi společností KORDIS JMK, a.s. a 
druhým subjektem.
Pokud předložíte u pokladny vaši platnou jednorázovou nebo předplatní jízdenku 
IDS JMK, získáte slevu dle pravidel Slevového programu. 
Jednorázová nebo předplatní jízdenka musí být vždy platná. 
Slevy nelze obvykle kombinovat s jinými slevami a na slevu není právní nárok. 
Na celodenní jízdenku IDS JMK se sleva obvykle poskytuje všem, kteří na ni 
cestovali. Tedy v nepracovní dny pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let.  
Aktuální slevy jsou uveřejněny na www.idsjmk.cz/slevy.
                                                                      

Děkuje, že s námi cestujete vlaky a autobusy a přejeme Vám šťastnou cestu!

Partneři 
Slevového programu IDS JMK

Muzea, galerie, divadla, knihovny
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Národní divadlo Brno
Zámek Slavkov u Brna
Letohrádek Mitrovských v Brně
Muzeum Blanenska
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum Vyškovska
Muzeum města Tišnova
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Kulturní středisko města Blanska
Moravská galerie v Brně
TIC Brno
StageArt.cz
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Moravská zemská knihovna
Regionální muzeum v Mikulově
Muzeum Brněnska
Městské kulturní středisko Letovice
a další

Koupání, wellness, poznání, relaxace, ubytování
Aqualand Moravia
Centrum Eden 
VIDA! Science centrum
Bukovanský mlýn

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ  NOVINKY NOVINKY

TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ
SLEVOVÝ PROGRAM IDS JMKSLEVOVÝ PROGRAM IDS JMK

JIHOMORAVSKÉJIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚMUZEUM VE ZNOJMĚ
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAKOVÁ VÝLUKAVLAKOVÁ VÝLUKA
BRNO - BLANSKO - SVITAVYBRNO - BLANSKO - SVITAVY
Vážení cestující,

od 12. 12. 2021 probíhá velká vlaková výluka na trati Brno – Blansko.

Od 1. 6. do 26. 8. 2022 se tato výluka rozšíří o výluku obou traťových 
kolejí Březová nad Svitavou – Svitavy a o výluku napájení v úseku 
Blansko – Svitavy. To bude mít zásadní vliv na dopravu v celém 
úseku Brno – Blansko – Svitavy. 

Základní přehled:

Vlaky linky S2 jedou v úseku Blansko - Letovice motorovými 
soupravami. V ranní a odpolední špičce pracovních dnů jsou tyto vlaky 
v úseku Blansko - Skalice n.Sv. - (Letovice) doplněny spoji NAD, které 
budou vedeny jako pokračování linky xS2B Brno – Blansko.

Vlaky linky R19 jsou nahrazeny v úseku Brno – Svitavy autobusy 
náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako linka xR19 podle výlukového 
j.ř.

Vlaky linky S21 jsou nahrazeny v úseku Skalice n. Svit – Boskovice 
- (Velké Opatovice) autobusy NAD jedoucími jako linka xS21 podle 
výlukového j.ř.

Vlaky linky S22 jsou nahrazeny v úseku Letovice – Březová n.Svit. 
autobusy NAD jedoucími jako linka xS22 podle výlukového j.ř.-

Od 1. do 7. 6. 2022 navíc proběhne výluka ve výluce v úseku 
Blansko – Rájec-Jestřebí. Tato výluka se bude asi opakovat také 
v srpnu (1 týden). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku 
nahrazeny autobusy prodloužením vybraných návazných spojů 
linek xS2B a xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s 
přestupem mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí 
se stavbou nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě 
opakovat v srpnu.

Rychlíky R19 a spěšné vlaky S2 (Svitavy) – Březová nad Svitavou 
- Brno

Všechny vlaky obou linek budou ve směru od České Třebové ukončeny 
a budou začínat ve Svitavách.

V úseku Svitavy – Brno zajištěna náhradní doprava třemi 
autobusovými linkami:

1) Přímá linka xR19A - Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Brno 
a zpět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol 
bude zajištěna dodávkou u všech denních spojů.

2) Přímá linka xR19B - Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Skalice 
n. Sv. – Boskovice – Blansko a zpět opět v časech rychlíků a 
spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou v 
soboty, neděle a státní svátky u denních spojů.

3) Přímá linka xR19S - Skalice nad Svitavou – Brno a zpět v časech 
nahrazovaných vlaků ve Skalici n/S tak, aby byly zajištěny přípojové 
vazby ve Skalici n/S mezi linkou náhradní dopravy a návaznými 
linkami IDS JMK.

Všechny autobusy náhradní dopravy budou označeny xR19 a cílovou 
stanicí, případně směrem jízdy.

Linka S2 Brno – Blansko – Letovice

1) V úseku Brno – Blansko bude nadále zajišťována náhradní 
autobusová doprava linkou xS2B ve stávajícím rozsahu a v úseku 
Brno-Královo Pole – Blansko linkou xS2K a 233 s částečným omezením 
spojů, které v Blansku navazovaly na rychlíky a od rychlíků.

2) V úseku Blansko – Skalice n/S – Letovice bude zajištěna v 
návaznosti na náhradní dopravu Brno – Blansko vlaková doprava v 
motorové trakci v celodenním intervalu 60 minut.

3) V ranní a odpolední špičce pracovních dnů budou v úseku 
Blansko – Skalice n. Sv. vybrané spoje náhradní dopravy linky xS2B 
Brno – Blansko prodlouženy přes Rájec-Jestřebí až do Skalice n/S 
tak, aby půlily 60minutový interval os. vlaků ve výše uvedeném úseku 
na 30 min. a byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. na linky IDS 
JMK dvakrát za hodinu, jednou od vlaku a podruhé od autobusu NAD. 
Obdobně to platí i v opačném směru Skalice n. Sv. – Blansko – (Brno).

Linka S21 Skalice n. Sv. – Boskovice – (Velké Opatovice)

1) Z důvodu zajištění zachování přípojů mezi linkami S2 a S21 ve 
Skalici n. Sv. po dobu motorového provozu na lince S2, kdy vlaky od 
Blanska budou do Skalice n. Sv. přijíždět později a ve směru do Blanska 
odjíždět dříve, budou vlaky na lince S21 nahrazeny náhradními 
autobusy xS21 v 60minutovém intervalu, vlak by tyto těsné přípoje 
nemohl obousměrně zajistit.

2) Rozsah dopravy mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi zůstane 
zachován dle současně platného JŘ, jen s určitou úpravou časových 
poloh autobusů náhradní dopravy.

Linka S22 Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice

Osobní vlaky ve výše uvedeném úseku budou vždy nahrazeny dvojicí 
spojů náhradní dopravy xS22 tak, aby jeden spoj byl vždy provázán na 
vlakové přípoje ve Svitavách a druhý spoj provázán na vlakové přípoje 
v Letovicích.

Výluka Blansko – Rájec-Jestřebí 1. – 7. 6. 2022 + jeden týden v srpnu

Současně se zahájením výluky Svitavy – Březová n/S bude na sedm dní 
zastaven veškerý provoz vlaků mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí (1. – 
7. 6. 2022). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku nahrazeny 
autobusy prodloužením vybraných návazných spojů linek xS2B a 
xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s přestupem 
mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí se stavbou 
nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě opakovat v 
srpnu.

Vliv na návazné autobusové linky na Boskovicku a Letovicku

V souvislosti s uvedenou výlukou dojde k úpravě jízdních řádů 
navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy 
náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice n/S a Letovice, spočívající 
v minutových posunech vybraných spojů daných linek.
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Boskovice, U Nádraží
před nádražní budovou

OD 01. 06. 2022 OD 01. 06. 2022 
DO 26. 08. 2022DO 26. 08. 2022

Vážení cestující,

12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 probíhá 
velká vlaková výluka na trati Brno – 
Blansko. 

Od 1. 6. 2022 do 26. 8. 2022 tato 
výluka vstoupí do další fáze. 

Mimo provoz budou obě traťové 
koleje v úseku Březová nad Svitavou 
– Svitavy a dále proběhne výluka 
napájení v úseku Blansko – Svitavy. 
To bude mít zásadní vliv na dopravu 
v celém úseku Brno – Blansko – Svitavy. 

Dálkové i regionální vlaky v úseku 
Blansko – Svitavy, včetně úseku 
Skalice nad Svitavou – Boskovice - 
Velké Opatovice budou nahrazeny 
autobusy. 

Vlaky S2 budou v omezeném režimu 
zachovány pouze v úseku Blansko – 
Letovice. Od 1. do 7. 6. 2022 navíc 
proběhne výluka ve výluce v úseku 
Blansko – Rájec-Jestřebí. Tato 
výluka ve výluce se bude opakovat 
i během srpna.

Děkujeme za pochopení.

Letovice, zastávka 

Zboněk

Svitávka

S2

Vlaková linka S2

www.idsjmk.cz/www 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 4

Blansko, aut.st.

xR19B

*Linky xR19A a xR19B 
mezi Letovicemi a 
Svitavami zastavují 

vždy stejně – všechny 
obsluhují zastávky 

Letovice,
 Březová nám. a

 Svitavy. 

Ostatní zastávky (Lány, 
Hradec n/S, Dlouhá, 
Březová, stolárna, M. 
Chrastová, Rozhraní)  

jsou obsluhovány 
pouze vybranými 

vlaky (Sp).

*

*

*

*

*

POZOR:
V úseku 

Blansko - Rájec-Jestřebí 
vlak linky S2 nejede 

od 1. 6. do 7. 6. 2022.
Během této výluky 
bude prodloužena 

také linka xS2K -  
(do plánku nezakresleno)

Výluka se bude 
opakovat i v srpnu.

Stará osada

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VLAK

xS2B

Linka xS2B
 Z Blanska, Svitavské 

vybrané spoje 
pokračují do Skalice 

n/S a Letovic (po 
cca stejné trase jako 

vlak S2).

Jede jen ve špičce 
prac dnů 1x za hodinu 

jako doplněk vlaku.

S2

Dolní nádraží
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VÝLUKA NA LINCE S81 ZNOJMO - ŠUMNÁ
7. A 9. 6. 2022

S81
Vlaky linky S81 budou v úseku Znojmo – Grešlové Mýto nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí jako linka xS81 ve 
dnech 7. a 9..6. 2022 v době vždy od 07:35 do 13:50 hodin.

Autobusy linky xS81 pojedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes 
Citonice, do/z železniční stanice Šumná.
Trasa B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde 
bude přestup z linky xS81 trasy A do/z železniční stanice Olbramkostel

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy umožněna v omezeném počtu.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Šumná (trasa A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK 

„Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (trasa B) – před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (trasa A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (trasa A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka 
autobusů IDS JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo (trasa A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Znojmo, žel. st.“)

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
4. 6. 2022

S3
Z důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu 
budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle
jízdního řádu linky xS3.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, 
žel. st.“

• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

VÝLUKA NA LINCE S61 BZENEC - MORAVSKÝ PÍSEK
30. - 31. 5. 2022

S61
Ve dnech 30. a 31. 5. 2022 vždy od 7:30 hod. do 14:40 hodin budou 
vlaky linky S61v úseku Bzenec – Moravský Písek nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS61.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

• Bzenec – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, 
žel. st.“

• Bzenec - Olšovec – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bzenec, 
Olšovec“

• Moravský Písek – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Moravský Písek, Kolonie, žel. st.“

PŘESUN ZASTÁVKY BOŘETICE
31. 5. - 2. 6. 2022

551
Od 31. 05. do 02. 06. 2022 bude zastávka „Bořetice“ přemístěna na 
silnici od Němčiček k poště před křižovatku s hlavní silnicí.

Změna zastávek:
Zastávka „Bořetice“ bude přemístěna na silnici od Němčiček a od 
železničního přejezdu k poště před křižovatku s hlavní silnici.

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÉ BÍLOVICE, KOVÁRNA
2. 6. 2022 (18:30 - 23:59)

542, 556
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se koná od 18:30 kulturní akce „ZUŠ OPEN 
2022“. Zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 - 
POUZE VE SMĚRU Moravský Žižkov - Břeclav / Hodonín přesunuta 
na ulici Čejkovskou poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský 
Žižkov.
Změna zastávek:
Zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 - POUZE 
VE SMĚRU Moravský Žižkov - Břeclav / Hodonín přesunuta na ulici 
Čejkovskou poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov.

ZMĚNA V JINAČOVICÍCH
1. 6. - 31. 7. 2022

302
Spoje linky 302, které začínají v Jinačovicích mají nástupní 
zastávku Jinačovice (ve směru do Brna) přesunutou na hlavní 
silnici od Kuřimi. Zastávka u obecního úřadu (od návsi) zůstává 
bez obsluhy. Platí od 1. 6. do 31. 7. 2022.

Změna zastávek:
Jinačovice (směr Brno): pro spoje začínající v Jinačovicích přesunuta na 
hlavní silnici od Kuřimi; zastávka u obecního úřadu (od návsi) bez obsluhy.
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PŘELOŽENÍ ZASTÁVKY IVANOVICE, GLOBUS
30. 5. - 29. 7. 2022

41, 42
Z důvodu výkopových prací nebude od 4:30 v pondělí 30. května 
2022 do ukončení prací (předpoklad do 29. července 2022) 
průjezdná obslužná komunikace za obchodním centrem Globus v 
Ivanovicích.

Zastávka Ivanovice, Globus pro linky 41, 42 a N91 bude 
přeložena na spodní parkoviště před obchodní centrum 
Decathlon.

VÝLUKA V ULICI KŘIŽÍKOVĚ
28. 6. 2022

44, 84, N93
Z důvodu konání sportovní akce bude v sobotu 28. května 2022 od 
5:00 do 16:00 vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Křižíkově.

Linka 44 pojede v úseku U tunýlku – Královo Pole, nádraží odklonem 
ulicí Porgesovou. Vynechá tak zastávky Divišova čtvrť a Královopolská 
strojírna. Zastávka U tunýlku bude přeložena do ulice Třískalovy. 
Zastávka Kociánka bude přeložena do ulice Sportovní (k lávce pro 
pěší).

Linka 84 pojede v úseku Královo Pole, nádraží – U tunýlku odklonem 
ulicí Porgesovou. Vynechá tak zastávky Kociánka, Královopolská 
strojírně a Divišova čtvrť. Zastávka U tunýlku bude přeložena do ulice 
Třískalovy.

Linka N93 pojede v úseku U tunýlku – Högrova obousměrným 
odklonem ulicí Porgesovou. Vynechá tak zastávky Divišova čtvrť a 
Královopolská strojírna, ve směru do centra také zastávku Kociánka. 
Zastávka U tunýlku bude v obou směrech přeložena do ulice 
Třískalovy. Zastávka Kociánka ve směru do Soběšic bude přeložena 
do ulice Sportovní (k lávce pro pěší).

Změny zastávek:
U tunýlku – v obou směrech přeložena do ulice Třískalovy
Divišova čtvrť, Královopolská strojírna – bez obsluhy
Kociánka – přeložena do ulice Sportovní k lávce pro pěší, obsluhována 
pouze linkami 44 a N93 ve směru do Králova Pole / Soběšic

VÝLUKA V ULICI OBVODOVÉ
28. 5. 2022

54, 303
Z důvodu konání závodů v triatlonu bude v sobotu 28. května 
2022 od 9:30 do 16:30 uzavřena ulice Obvodová.

Linka 54 pojede v úseku Zoologická zahrada – Ondrouškova odklonem 
ulicí Odbojářskou. Vynechá tak zastávky Zoologická zahrada (u 
tramvaje), Přístaviště, Rakovecká a Kubíčkova. Na odklonové trase 
obslouží všechny zastávky linky 52.

Linka 303 pojede v úseku Zoologická zahrada – Podkomorská 
odklonem ulicemi Odbojářskou a Páteřní. Vynechá tak zastávky 
Zoologická zahrada (u tramvaje) a Přístaviště. Zastávka Rakovecká 
bude v obou směrech přeložena do ulice Páteřní. Na odklonové trase 
nebude obsluhovat žádné zastávky.

Změny zastávek:
Zoologická zahrada (u tramvaje) – bez obsluhy autobusovými 
linkami
Přístaviště – bez obsluhy autobusovými linkami
Rakovecká – obsluhována pouze linkou 303, přeložena do ulice 
Páteřní
Kubíčkova – bez obsluhy autobusovými linkami

VÝLUKA TRAMVAJÍ MERHAUTOVA
28. - 29. 5. 2022

5, 9
Z důvodu výměny kolejí a výhybek bude od zahájení provozu 
denních linek v sobotu 28. května 2022 do 17:00 v neděli 29. 
května 2022 vyloučen provoz tramvají v úseku Moravské náměstí 

– Jugoslávská.

Tramvajová linka 3 pojede v úseku Česká – Vojenská nemocnice 
odklonem ulicemi Rooseveltova a CejlVynechá tak zastávky Moravské 
náměstí, Náměstí 28. října, Dětská nemocnice a Jugoslávská. Na 
odklonové trase obslouží zastávky Malinovského náměstí (zastávky 
linky 1), Körnerova a Tkalcovská.

Tramvajová linka 5 pojede pouze v úseku (Ústřední hřbitov –) 
Mendlovo náměstí – Česká. Od zastávky Česká budou tramvaje 
pokračovat jako linka 9 směr Juliánov.

Tramvajová linka 9 pojede pouze v úseku Juliánov – Česká. Od 
zastávky Česká budou tramvaje pokračovat jako linka 5 směr 
Mendlovo náměstí (– Ústřední hřbitov). Ve směru na Českou pojede 
linka 9 od zastávky Hlavní nádraží (6. kolej) ulicí Rooseveltovou. 
Vynechá tak zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody, na odklonové 
trase obslouží zastávku Malinovského náměstí (zastávka linky 1).

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x5 a tramvajová linka 
x9:

Autobusová linka x5 pojede v trase Česká – Moravské náměstí – 
Dětská nemocnice – Jugoslávská – Štefánikova čtvrť. Na trase obslouží 
všechny zastávky linky 5 v pravidelných polohách.

Tramvajová linka x9 pojede v trase Lesná, Čertova rokle – 
Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí (zastávka linek 
2, 4 a 7) – Hlavní nádraží (1. kolej) – Náměstí Svobody – Česká 
(nástupiště 6) – Malinovského náměstí (zastávka linky 1) – Tkalcovská 

– Jugoslávská – Lesná, Čertova rokle. Na trase obslouží všechny 
pravidelné tramvajové zastávky.

Stejná výluka se předpokládá také o víkendu 4. – 5. června 2022.
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VÝLUKA V RÁJCI-JESTŘEBÍ
1. 6. - 30. 9. 2022

234, 235
Od 1. 6. 2022 pokračuje další etapou výluka v Rájci - Jestřebí 
týkající se linek 234 a 235.
Linky 234 a 235 jsou odkloněny po místních komunikacích v Rájce-
Jestřebí. Přestup mezi těmito linkami uskutečněn v přesunuté 
zastávce Rájec-Jestřebí, pošta v blízkosti nové okružní křižovatky.
Změna zastávek:
Rájec-Jestřebí, pošta přesunuta do ulice Jurkova v blízkosti nové 
okružní křižovatky.

VÝLUKA V ŠOŠŮVCE - JEN V PRACOVNÍ DNY
2., 3., 6., 7. 6. 2022

260
Od 2. do 3. 6. a od 6. a 7. 6. 2022 z důvodu rekonstrukce vozovky 
místních komunikací v Šošůvce není možné obsluhovat zastávku 
Šošůvka, Na bráně linkou 260. Všechny spoje jsou ukončeny v 
zastávce Šošůvka, ObÚ. Pouze o víkendu spoje 201/204 (v čase 7:21, 
resp. 7:22) zastávku obsluhují beze změny. 
Obsluha zastávky Šošůvka, Na bráně linkou 232 zůstává beze 
změny.
Změna zastávek:
Zast. Šošůvka, Na bráně není v pracovní dny obsluhována linkou 260.

OMEZENÍ NA LINCE XS2A DO ADAMOVA
VÍKEND 4.-5. 6. 2022

XS2A, XS2D
POZOR! Ve dnech 4., 5., 11., 12., 25., 26.6.; 2., 3., 9., 10., 23., 24.7.; 
13., 14., 20., 21.8.2022 jsou všechny spoje linky xS2A ukončeny 
v zastávce Bílovice nad Svitavou, náměstí. Linka nebude během 
těchto víkendu až do Adamova.

ZMĚNY NÁSTUPIŠŤ V HODONÍNĚ
30. 5. - 17. 6. 2022

109, 572
Stanoviště č. 13 - 16 na autobusovém nádraží v Hodoníně budou 
zcela uzavřeny od 30. 05. do cca 17. 06. 2022. Odjezdy linek 109 a 
572 budou přemístěny na jiné stanoviště takto:
Linka 109 - odjezdy přemístěny na stanoviště č. 4.
Linka 572 - odjezdy přemístěny na stanoviště č. 8.

VÝLUKA ZNOJMO, PŘÍMĚTICE, UL. KE SKLEPU
30. 5. 2022

804, 805
Linky 804 a 805 budou vedeny následovně:

- spoje jedoucí ulicí Větrnou a Dlouhou budou ukončeny v zastávce 
Přímětice, hřbitov,

- spoje pokračující do Mramotic jedou v Příměticích ulicí Hlavní a vyne-
chávají zastávky Přímětice, sídliště a Přímětice, hřbitov,

- spoje obsluhující zast. Přímětice, SKLOSTROJ nebo Přímětice, K Su-
chopádu jedou ulicí Hlavní do zast. Přímětice, točna,-

- spoje obsluhující zast. Přímětice, SKLOSTROJ a končící v zastávce Pří-
mětice, hřbitov jedou ulicemi Větrná a Dlouhá přes zastávku Příměti-
ce, sídliště.

Spoj 101 linky 808 (odj. 29. 5. 2022 v 23:50 z Žel. stanice) pojede v 
Příměticích ulicemi Větrná a Dlouhá do zastávky Přímětice, hřbitov a 
stejnou trasou zpět.
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