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SEZÓNA 
VINOBRANÍ

Pojeďme na výlet za révovými keři
šumivým burčákem, kalíškem vína

příjemně znaveni večer, když se šeří
vlakem se vrátíme do domova klína

Nejenom Mikulov, nejen Znojmo staré
i jiná místa jsou, jimž možná propadnete

dejte se na cestu, hrozny už jsou zralé
s veřejnou dopravou snadno dojedete.

Aktuální informace k dopravě na 
vinobraní ve Znojmě a Mikulově

 uveřejňujeme na webu www.idsjmk.cz.

První Moravia jezdí na lince S3
Spojení na vinobraní - Mikulov a Znojmo
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

SVEZTE SE
 MORÁVIÍÍ

Nový vlak Moravia aktuálně jezdí na 
lince S3 mezi Tišnovem a Židlochovicemi. 
Očekáváme, že pojede i zítra a příští 
týden.

Tato souprava se jmenuje po vinařské 
odrůdě Fratava.

2 vozová souprava
právě jezdí

Tiskové chyby vyhrazeny
Tiskové chyby vyhrazeny

DO ŠKOLY NEBO NA VÝLET
SE SPRÁVNOU JEDNORÁZOVOU JÍZDENKOU

Jezdíte integrovaným dopravním systémem a jste dítě, student či senior? Určitě při cestách 
mimo Brno využíváte slevy. 

Hlaste prosím řidiči, jestli chcete jízdenku Zlevněnou A nebo 
Zlevněnou B. 

A Děti do 15 let to mají jednoduché, kdekoliv v kraji včetně 
Brna stačí Zlevněná A. 

Mládež nad 15 let, studenti a senioři nad 65 let potřebují 
při cestách bez brněnské městské dopravy Zlevněnou A, 

B pokud však po příjezdu do Brna přestoupí na městskou 
dopravu, potřebují Zlevněnou B. 

Nezapomeňte předložit platný doklad ke slevě.
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NOVÉ VLAKYNOVÉ VLAKY
MORAVIA JEZDÍ!!!!!!!MORAVIA JEZDÍ!!!!!!!

Tiskové chyby vyhrazeny

V neděli 28.8.2022 byly v Brně na Hlavním nádraží 
poprvé veřejnosti oficiálně představeny oba 
typy nových elektrických železničních jednotek 
Moravia, které pořizuje Jihomoravský kraj 
do svého majetku s významným přispěním 
evropských fondů. 

Bude se jednat o 31 čtyřvozových (333 míst k sezení) 
a 6 dvouvozových jednotek (146 míst k sezení) 
v jednosystémovém provedení (25 kV, 50 Hz) s 
moderním evropským vlakovým zabezpečovačem 
ETCS, dosahujícími rychlosti až 160 km/hod. 
Jihomoravský kraj při objednání jednotek věnoval 
velkou pozornost drobnostem, které výrazně zvýší 
pohodlí cestujících při jízdě. Jednotky jsou proto 
vybaveny novými pohodlnějšími sedadly umístěnými 
na cantilevrech (tzn. připevněné do boku vozidla). 
Součástí vozidla jsou odpadkové koše pro větší 
objem odpadu. Naopak zmizí malé koše pod sedadly 
a pod okny, byly hlučné a nepohodlné pro kolena 
cestujících. V kombinaci s uchycením sedadel do 
bočnic tak vznikl nový prostor pro zavazadla nebo 
případně i koloběžky. Poličky nad hlavami jsou 

podélné, zlepšuje to přehlednost i vzhled interiéru. 
Sociální zařízení bude designově řešeno, bude v něm 
i přebalovací pult. Samozřejmostí je klimatizace, Wi-Fi 
a zásuvky na 230 V i USB porty.
Nově bude řešený informační a kamerový systém. 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti se záběry z různých 
míst vozidla mohou náhodně promítat do displejů 
cestujícím i strojvedoucímu. Na displejích se pak 
občasně objeví i záběry z přední vnější kamery. 
Zajímavostí budou okna prostupnější pro mobilní 
signál. V interiéru budou použity grafické prvky 
Jihomoravského kraje.

 Dvoudílná jednotka 550.001 Moravia.
Důležitá je zpráva pro cestující s kočárky a cyklisty 

– i na ně Jihomoravský kraj myslel – ve vozech 
bude výrazně větší prostor pro kočárky a kola. 
Pravděpodobně poprvé v naší železniční i městské 
dopravě pak budou Moravie vybaveny přístrojem 
AED (defibrilátorem), které mohou pomoci zachránit 
život při srdeční zástavě přímo ve vlaku.  S nasazením 
jednotek se počítá postupně v letošním a příštím roce 
na linkách S2, S3 a S51.

Elektrické jednotky Moravia řady 530 a 550 
Jihomoravského kraje
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SEZNAMTE SEZNAMTE 
SE S MORÁVIÍÍÍÍÍSE S MORÁVIÍÍÍÍÍ

Tiskové chyby vyhrazeny
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Základní technické parametry

2 vozová 4 vozová

Rozchod koleje 1 435 mm 1 435 mm

Délka soupravy 52 900 mm 105 900 mm

Šířka skříně 2 820 mm 2 820 mm

Výška vozu 4 260 mm 4 470 mm

Počet sedadel 146 333

Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h

Jmenovité napětí 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
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VINOBRANÍVINOBRANÍ
SPOJENÍSPOJENÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

Informace pro návštěvníky
Znojemského historického 
a Pálavského vinobraní
KORDIS JMK bude i v letošním roce organizovat posílení dopravy na obě 
nejvýznamnější vinobraní - Znojemského historické ve Znojmě a Pálavské v Mikulově. 

Pro vyhledání spojení (na tato vinobraní a do jejich okolí) využívejte vyhledávač 
na našem webu www.idsjmk.cz. Celostátní IDOS nemusí mít kompletní a správné 
informace. I když pro posílení dopravy děláme maximum, vzhledem k nedostatku řidičů 
doporučujeme, abyste cestám mezi místem ubytování a Znojmem či Mikulovem v rámci 
možností využili běžné i zvláštní vlaky, ty je možné posilovat snadněji. I vletošním roce 
budeme tedy posilovat vybrané autobusy, ale rozsah posílení nebude tak velký jako v 
minulosti.

Doprava na Pálavské vinobraní do Mikulova
V sobotu 10.9. jsou zajištěny dva přímé vlaky v trase Brno – Břeclav – Mikulov (a dále 
Znojmo) z Brna v 8:02 a 9:52. Druhý z vlaků zastaví ve více zastávkách po trase. Zpět 
z Mikulova v sobotu 10.9. můžete do Břeclavi a Brna využít bezpřestupové vlaky v 
18:45 a 0:00. Pokud hledáte ubytování, je možné zvážit např. i v Břeclavi, Vranovicích či 
Hrušovanech u Brna.
Pro bezproblémové cestování z Brna do Mikulova a zpět stačí koupit jednodenní 
jízdenku za 190 Kč pro všechny zóny IDS JMK. Pro popojíždění v oblasti Pálavy (tzn. od 
Břeclavi přes Mikulov až po Laa an der Thaya) lze využít jednodenní jízdenka Pálava za 
100 Kč. O víkendech obě jízdenky platí pro 2 osoby nad 15 let + 3 děti do 15 let. Koupíte 
je na vlakových nádražích, u průvodčích a u řidičů autobusů. Večer při odjezdu nebudete 
mít starost o drobné a jízdenky.

Doprava na Znojemské historické vinobraní
V sobotu 10.9. jsou zajištěny dva přímé vlaky v trase Brno – Břeclav – Znojmo z Brna v 
8:02 a 9:52. Zpět ze Znojma můžete v sobotu 10.9. do obcí na západ od Znojma, Břeclavi 
a Brna využít bezpřestupové vlaky v 17:58 a 23:05. Ze Znojma pak v pátek 9.9. a sobotu 
10.9. pojede navíc i vlak do Retzu (možnost ubytování) v 22:57 a dále směr Citonice – 
Šumná – Moravské Budějovice (opět možnost ubytování po trase) ve 23:08.

Pro bezproblémové cestování z Brna do Znojma a zpět stačí koupit jednodenní 
jízdenku za 190 Kč pro všechny zóny IDS JMK. Pro popojíždění na celém Znojemsku 
až po Moravské Budějovice, Hrušovany nad Jevišovkou, včetně Retzu a Laa / Thaya 
lze využít jízdenku Podyjí za 100 Kč. O víkendech obě jízdenky platí pro 2 osoby nad 
15 let + 3 děti do 15 let. Koupíte je na vlakových nádražích, u průvodčích a u řidičů 
autobusů. Večer při odjezdu nebudete mít starost o drobné a jízdenky.

Tip: pokud hledáte ubytování na Znojemsku a všechna zařízení jsou už plná, zvažte 
např. Retz, Moravské Budějovice nebo Hodonice, Božice, Jevišovku. Leží na trase 
vlaků.

Jízdní řády naleznete na webu www.idsjmk.cz.
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM 

22. 8. AŽ 20. 9.

Podmínky spotřebitelské soutěže o 1000 Kč na předplatní jízdenku IDS JMK:
Voucher lze použít pro zakoupení předplatního jízdního dokladu měsíčního, čtvrtletního nebo ročního prostřednictvím e-shopu IDS JMK (eshop.idsjmk.cz). Výhra 
se uplatní následujícícm způsobem: výherce si v období do 31. 12. 2022 prostřednictvím e-shopu IDS JMK zakoupí elektronickou předplatní jízdenku měsíční, 
čtvrtletní nebo roční. Následně se dostaví na některé z Kontaktních center a požádá o uplatnění voucheru. Po sdělení osobních údajů mu bude na účet vedený 
k bankovní kartě, kterou jízdní doklad uhradil, vrácena částka 1 000 Kč. Pokud byla cena jízdního dokladu, k němuž voucher uplatňuje, nižší než 1 000 Kč, bude vrácena cena jízdního dokladu. 
Alternativní možností je zakoupení elektronického jízdního dokladu osobně v některém z Kontaktních center IDS JMK. V tomto případě se voucher z ceny dokladu odečte ihned na místě. Odečíst 
lze nejvýše cenu kupovaného dokladu. Jízdní doklady, k nimž byl uplatněn voucher, není možné vrátit. Není možné k jednomu jízdnímu dokladu uplatnit současně více voucherů.
Žádost o uplatnění voucheru musí být podána do 31. 12. 2022, na následné žádosti nebude brán zřetel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci KORDIS JMK, zaměstnanci Českého rozhlasu 

VYHRAJTE 1000 KČ!

NA ELEKTRONICKOU

 PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU 

ESHOP.IDSJMK.CZ

KAŽDÉ VŠEDNÍ RÁNO POSLOUCHEJTE 

Český rozhlas Brno nebo

RÁDIO KROKODÝL

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Více na https://www.idsjmk.cz/soutez.html
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

PŘESUN ZASTÁVKY PŘESUN ZASTÁVKY MORAVSKÝ 
KRUMLOV, DŘEVOTVAR

12. - 18. 9. 2022

432, 441
Zastávka Moravský Krumlov, Dřevotvar pro linky 432 a 441 na 
silnici II/413 bude přesunuta přibližně o cca 80 metrů směrem na 
Moravský Krumlov před opravovaný semaforem řízený úsek od 12. 
do 18. 9. 2022.

Změna zastávek:
zastávka Moravský Krumlov, Dřevotvar - oba označníky na silnici 
II/413 přeloženy o cca 80 metrů směrem na Moravský Krumlov před 
opravovaný semaforem řízený úsek.

VÝLUKA LETOVICE - SKALICE NAD SVITAVOU
10. - 11. 9. 2022 (VŽDY OD 8:20 DO 15:45) 

S2
Ve dnech 10. 9. 2022 od 8:20 hodin do 15:45 hodin a 11. 9. 2022 od 
8:20 hodin do 15:45 hodin z důvodu nedostatečné kapacity vybrané 
vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic dříve 
dle výlukového jízdního řádu. Ostatní vlaky jedou podle platného 
jízdního řádu.

VÝLUKA HRUŠOVANY U BRNA - ŽIDLOCHOVICE
12. 9. 2022 (8:45 - 12:55)

S3
V pondělí 12. 9. 2022 od 8:45 hod. do 12:55 hodin budou vlaky linky 
S3 v úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hrušovany u Brna, žel. st.“
• Židlochovice
výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, 
stanoviště 1
nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel. st.“, 
stanoviště 3

VÝLUKA ŠAKVICE - HUSTOPEČE
17. - 18. 9. 2022 (VŽDY 8-16 HODIN)

S3
Ve dnech 17. a 18. 9. 2022 v době vždy od 8:00 do 16:00 hodin z 
důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu 
budou vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního 
řádu linky xS3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
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 BZENEC - MORAVSKÝ PÍSEK

14. 9. 2022 (7:40 - 15:00)

S61
Vlaky linky S61 budou v úseku Bzenec – Moravský Písek 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka 
xS61 dne 14. 9. 2022 v době od 7:40 do 15:00 hodin.

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.“

TRVALÝ PŘESUN ZASTÁVKY KOMÁROV SMĚR 
HORNÍ HERŠPICE LINEK 49, 50, E50, N94

OD 12. 9. 2022 OD 8:00 HODIN

49, 50, E50, N94
Od pondělí 12. září 2022 od 8:00 hodin bude trvale přeložena 
zastávka pro autobusy Komárov směr Horní Heršpice (linky 49, 50, 
E50, N94) k přednímu označníku (bývalá zastávka linky 509).

DOČASNÝ PŘESUN ZASTÁVKY KOUNICOVY KOLEJE 
V BRNĚ

OD 9. 9. 2022 OD 9:00 HODIN

68, N98
Z důvodu opravy komunikace bude od 9:00 v pátek 9. září 2022 
do ukončení prací (předpoklad do středy 26. října 2022) přeložena 
zastávka Kounicovy koleje pro linky 68 a N89 v obou směrech:

• směr Tábor cca o 140 metrů vpřed

• směr Náměstí Míru cca o 125 metrů vzad
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

VÝLUKA MEZI VESELKOU A KNĚŽEVSÍ
10. - 15. 9. 2022

275, 257
Od 10. 9. do 15. 19. 2022 z důvodu uzavírky silnice mezi Veselkou 
a Kněževsí jede linka 275 mezi Olešnicí a Sulíkovem obousměrně 
napřímo přes Rozsíčku a Crhov bez zastavení a závlekem do 
Ústupu a Veselky. Z/do obce Kněževes je nutno jet přes Olešnici. 
Vybrané spoje jedou přímo bez přestupu, viz poznámky v jízdním 
řádu.

Na lince 257 dochází k oběhové záměně dopravců na ranních spojích a 
uspíšení spoje 251 z Hodonína do Kunštátu o víkendu.

OMEZENÍ V ŽAROŠICÍCH
10. 9. 2022

106, 655, 660
V sobotu 10. 9. 2022 pojedou linky 106, 655 a 660 v Žarošicích po 
objízdné trase místními komunikacemi. Vynechají tak zastávky 
Žarošice a Žarošice, škola. Náhradou za zrušené zastávky bude 
zřízena v obci jedna přenosná zastávka u potoka.

Změna zastávek:
Žarošice (oba) a Žarošice, škola (oba) přesunuty na jižní okraj obce 
k potoku.

VÝLUKA VE SLAVKOVĚ U BRNA - BUČOVICKÁ III
12. - 26. 9. 2022

630, (631), 632
Od 12. do 26. 9. 2022 pokračuje třetí etapou výluka ve Slavkově u 
Brna (ulice Bučovická). 

Linka 630 je úseku Slavkov u Brna - Hodějice po většinu dne rozdělena 
na dvě větve Slavkov u Brna-Němčany a Slavkov u Brna-Hodějice. Větev 
do Němčan jede obousměrně po své trase ulicí Bučovickou, větev do 
Hodějic jede z autobusového nádraží po I/50.

Linka 632 jede ve Slavkově u Brna po I/50 s vynecháním zastávek 
Poliklinika, MEZ a Cutisín.

Změna zastávek:
Slavkov u Brna, poliklinika; Slavkov u Brna, MEZ; Slavkov u Brna, 
Cutisín - bez obsluhy linkou 632 a většinou spojů linky 630 do/z 
Hodějic.

OMEZENÍ VE ZNOJMĚ - VINOBRANÍ
JIŽ POSTUPNĚ PROBÍHÁ

VÍCE LINEK
Z důvodu konání vinobraní ve Znojmě bude upraven provoz linek 
ve Znojmě následovně:

Ulice Pražská (od 9. 9. 2022 9:00 do 10. 9. 2022 23:59)
Linka 803 pojede ve směru od Nové nemocnice resp. od zast. 
Gagarinova odklonem ulicí Přímětickou k zastávkám na Nám. Svobody. 
Vynechá zastávky na ulici Pražské a zastávku Legionářská. Náhradou 
zastaví na zastávce Přímětická, Resslova.
Linky 815 a 816 pojedou v úseku mezi zastávkami Znojmo, Pražská, 
sídliště a Znojmo, Nám. Svobody lázně odklonem ulicemi Legionářská 
a Přímětická. Vynechají zastávky na ulici Pražské.

Centrum města (od 8. 9. 2022 7:00 do 11. 9. 2022 23:59)
Linky 801, 804, 805 a vybrané spoje linek 816 a 817 pojedou mimo 
zastávku Komenského náměstí ulicí Havlíčkovou. Náhradou obslouží 
ve směru k železniční stanici zastávku Mariánské náměstí, ve směru k 
nám. Svobody náhradní zastávku v ul. Havlíčkově.
Linka 803 pojede oběma směry ulicemi Sokolská a Havlíčkova. Ve 
směru do Dobšic obslouží zastávky Nám. Svobody, lázně a Mariánské 
náměstí. Ve směru z Dobšic obslouží náhradní zastávku v ulici 
Havlíčkova. Vynechá zastávky Nám. Svobody FIALA a Horní náměstí.

Ulice Vídeňská (od 9. 9. 2022 9:00 do 10. 9. 2022 23:59)
Linky 802, 804, 805, 818, 819 a 820 pojedou od křižovatky ulic 
Dukelských bojovníků a Brněnská ve směru k železniční stanici 
odklonem ulicemi Brněnská, Kotkova a Průmyslová.
Linka 803 pojede ve směru z Dobšic od zastávky Družstevní, autoservis 
k zastávce Vídeňská, Na Rejdišti odklonem ulicemi Kotkova a 
Průmyslová.
Linka 821 pojede ve směru do Znojmo od zastávky Dobšice, restaurace 
ulicemi Brněnská, Družstevní, Kotkova Průmyslová. Vynechá zastávky 
Znojmo, Brněnská, sídliště.
Za zastávky v ulici Vídeňské je zřízena náhradní zastávka na ulici 
Kotkově u křižovatky s ulicí Hakenova.

Změna zastávek:
Nám. Komenského ve směru k železniční stanici je nahrazena 
zastávkou Mariánské náměstí.
Nám. Komenského ve směru na Nám. Svobody je přesunuta do ulice 
Havlíčkovy.
Nám. Svobody, FIALA je nahrazena zastávkou Nám. Svobody, lázně.
Horní náměstí je bez obsluhy.
Pražská, Policie ČR ve směru k železniční stanici není obsluhována 
linkami 803, 815 a 816.
Pražská, BILLA ve směru k železniční stanici je bez obsluhy.
Legionářská je bez obsluhy.
Vídeňská, u školy ve směru k železniční stanici je přesunuta do ulice 
Kotkovy ke křižovatce s ulicí Hakenovou.
Vídeňská, SILNICE ve směru k železniční stanici je přesunuta do ulice 
Kotkovy ke křižovatce s ulicí Hakenovou.
Brněnská, sídliště ve směru k železniční stanici je přesunuta do ulice 
Kotkovy ke křižovatce s ulicí Hakenovou.
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

OMEZENÍ V BLANSKU (NÁMĚSTÍ REPUBLIKY + 
NÁMĚSTÍ SVOBODY

11. 9. 2022 (6-20 HODIN)

221, 222, 223, 226, 234
V neděli 11. 9. od 6:00 do 20:00 hodin bude upraven provoz linek 
v Blansku (Blansko, nám. Republiky a nám. Svobody) z důvodu 
konání kulturní akce Zažít Blansko jinak.

Linka 221 pojede mezi zastávkami Poliklinika a Bezručova/Kaufland 
odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase 
zastaví ve směru Okružní na zastávce Poříčí a vynechá zastávku 
Seifertova, ve směru Aut. st. vynechá zastávku Náměstí Svobody a 
zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.

Linky 222 a 223 pojedou mezi zastávkami Poliklinika/Pošta a Dvorská/
Hřbitov/Bezručova odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a 
Mlýnská. Na trase zastaví ve směru Sever na zastávce Poříčí a vynechá 
zastávku Seifertova, ve směru Aut. st. zastaví na přesunuté zastávce 
Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U Štěpánků a na 
přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.

Linka 226 pojede mezi zastávkami Hřbitov a Svitavská odklonem 
ulicemi Mlýnská, Vodní a Svitavská. Na odklonové trase zastaví na 
přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U 
Štěpánků a vynechá zastávku Náměstí Republiky.

Linka 234 pojede mezi zastávkami Bezručova a Svitavská odklonem 
ulicemi Mlýnská, Vodní, Svitavská a na trase neobslouží zastávku 
Náměstí Republiky.

Změna zastávek:
Seifertova - zastávka bez obsluhy, náhradní zastávka Poříčí
Náměstí Republiky - zastávka přesunuta do ulice Sadová mezi 
křižovatky s ulicemi Smetanova a Seifertova. Přesunutou zastávku 
neobsluhuje linka 226.
Náměstí Svobody - zastávka přesunuta do ulice Dvorská k Restauraci 
U Štěpánků. Přesunutou zastávku neobsluhuje linka 221.

OMEZENÍ V BLANSKU - SPORTOVNÍ AKCE
10. 9. 2022 (4-22 HODIN)

222, 235
Z důvodu konání kulturní akce nebude možný průjezd autobusů 
ulicí Poříčí v Blansku 10 .9. 2022 od 4:00 do 22:00 hodin.

Linky 222 a 235: objízdná trasa mezi okružní křižovatkou ulic 
Mlýnská x Poříčí a Dolní Lhotou obousměrně vedena ulicemi Mlýnská, 
Bezručova, Pražská, Ericha Roučky a dále do uzavřeného úseku ulice 
Poříčí ke křižovatce na Dolní Lhotu budou autobusy vpuštěny na pokyn 
pořadatelů.

POZOR: Pouze spoj 206 linky 235 s odjezdem v 15:23 z Blanska aut. 
st. veden ulicemi Mlýnská, Bezručova, Pražská, Horní Lhota, okraj 
Ráječka, Spešov do Dolní Lhoty a dále po své trase.

Změna zastávek:
Zastávka Blansko, průmyslová zóna a zastávka Blansko, Metra 
2, čerpací stanice po dobu akce bez obsluhy. Náhradou za tyto 
zastávky zastaví na zastávce Blansko, Bezručova.

OMEZENÍ V BŘECLAVI -ZASTÁVKA JANA PALACHA
11.  9. 2022 (7-19 HODIN)

562, 564, 568
Z důvodu konání sportovní akce bude zastávka „Břeclav, Jana 
Palacha“ pro linky 562, 564 a 568 přesunuta na zastávku „Břeclav, 
Slovácká“ 11. 9. 2022 od 7:00 do 19:00 hodin.

Změna zastávek:
Zastávka „Břeclav, Jana Palacha“ pro linky MHD Břeclav bude v 
uvedenou dobu přesunuta na zastávku „Břeclav, Slovácká“.

PŘESUN ZASTÁVKY DIVÁKY, OBÚ
9. - 11.  9. 2022

522, 612
Z důvodu konání sportovní akce od 9. do 11. 9. 2022 budou mít 
linky 522 a 612 přeloženou zastávku „Diváky, ObÚ“ následovně:
Linka 522 - zastávky pro oba směry přeloženy do prostoru u křižovatky 
tří silnic pod zámkem.
Linka 612 - zastávka pro směr Sokolnice přeložena na silnici II/381 
naproti zastávce směr Boleradice. Zastávka pro směr Boleradice 
zůstává beze změny.

Změna zastávek:
Linky 522 a 612 budou mít přeloženou zastávku „Diváky, ObÚ“ 
následovně:
Linka 522 - zastávky pro oba směry přeloženy do prostoru u křižovatky 
tří silnic pod zámkem.
Linka 612 - zastávka pro směr Sokolnice přeložena na silnici II/381 
naproti zastávce směr Boleradice. Zastávka pro směr Boleradice 
zůstává beze změny.

OMEZENÍ VE VELKÉ BÍTEŠI - PŘESUN ZASTÁVEK  
Z NÁMĚSTÍ DO ULICE ZA POTOKEM

9. - 11.  9. 2022

163, 401, 411, 420
Zastávka Velká Bíteš, nám. (všechny směry) bude přesunuta do ul. 
Za Potokem od 9. 9. od 17:00 hodin do 11. 9. do 23:59 hodin.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, nám. (všechny směry) - přesunuta do ul. Za Potokem.

PŘESUN ZASTÁVKY BÍLOVICE N/S ŽEL. STANICE
9. - 15.  9. 2022

75, E75, N94, 211
Od pátku 9. září 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací 
(předpoklad ve čtvrtek 15. září 2022, v 17:00 hod.) bude z důvodu 
stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka AD 
Bílovice nad Svitavou, žel. stanice (linky 75, E75, N94, 211) přibližně 
65 metrů vpřed - blíže k sokolovně.
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

OMEZENÍ U ARCHLEBOVA
12. 9. - 7. 10. 2022

106, 655, 660
Od 12. 9. do 7. 10. 2022 budou linky 106, 655 a 660 u Archlebova 
odkloněny následujícím způsobem. S ohledem na delší trasu 
autobusů budou spoje drobně opožděny.

Linka 106 pojedou spoje obousměrně mezi zastávkami Dražůvky a 
Archlebov pojedou silnicí II/431 (směr Ždánice) a dále místní silnicí 
III/43115 do Archlebova.

Linky 655, 660 pojedou spoje obousměrně mezi zastávkami Dražůvky 
a Archlebov pojedou silnicí II/431 (směr Ždánice) a dále místní silnicí 
III/43115 do Archlebova. Spoje linek 655 a 660, které nezajíždí do 
Dražůvek, se pojedou obousměrně z Dražůvky, rozc. otočit přes 
Dražůvky a dále odklonem přes II/431 a III/43115.

MASARYK RACING DAYS 2022
10. - 11. 9. 2022

400, 402
V souvislosti s konáním akce Masaryk Racing Days 2022 bude o 
víkendu 10. – 11. září 2022 zajištěn provoz příležitostné autobusové 
linky 400. Linka 400 pojede po trase Mendlovo náměstí – Svážná – 
Hoštická / Pražská – Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Omice, 
Kývalka spojovací – Ostrovačice, Automotodrom. Zastávka Mendlovo 
náměstí bude obsluhována na zastávce linek 405 a 406 před pivovarem. 
Přeprava na lince 400 je zdarma.

Alternativně lze cestovat i linkou 402. Na lince 402 platí běžné 
jízdné.

OMEZENÍ VE SKORONICÍCH
11. 9. 2022

664
V neděli 11. 9. 2022 od 10 do 18 hodin pojedou spoje linky 664/207, 
208, 209, 210, 211, 212 ve Skoronicích po hlavní silnici a nezajíždí 
do centra obce a neobsluhují zastávku Skoronice v centru. Tuto 
zastávku obslouží na hlavní silnici.

Změna zastávek:
Skoronice bez obsluhy (oba směry). Přesunuta (oba směry) 250 metrů 
směr Vlkoš na hlavní silnici.

OMEZENÍ V POYSDORFU
9. - 11. 9. 2022

555, 580
Od 9. do 11. 9. 2022 se koná v Poydorfu kulturní akce „Bezirkswinzerfestes 
2022“. Linky 555 a 580 nebudou moct použít pro otáčení v Poysdorfu 
ulici Körnergasse.

V neděli 11. 09. 2022 od 12:00 do 16:00 navíc nebude možná 
standardní obsluha zastávky Dreifaltigkeitsplatz. V tuto dobu 
zastaví obě linky na rohu ulic Liechtensteinstrasse a Brünnergasse.

OMEZENÍ OBSLUHY ÚSUŠÍ
10. - 11. 9. 2022

312
Linka 312 o víkendu 10. - 11. 9. 2022 vynechá závlek do obce Úsuší. V 
zastávce následující za vynechaným úsekem autobusy vyčkají do času 
odjezdu dle jízdního řádu.

Změna zastávek:
Úsuší (točna) - bez obsluhy.ZRUŠENO
KRÁTKÉ OMEZENÍ VE VELKÉ BÍTEŠI NA NÁMĚSTÍ

14.  9. 2022 (16:30 - 18:30)

163, 401, 411
Linky 163, 401 a 411 pojedou v úseku (Křoví, rozc. 0.5 -) Velká Bíteš, 
cihelna – Velká Bíteš, nám. (pouze v tomto směru) odklonem ul. Na 
Valech a Kostelní. Jízdou po odklonové trase nevynechají žádnou 
zastávku. Na objízdné trase neobsluhují žádnou nácestnou zastávku.

Spoj 24 linky 163 pojede od zastávky Velká Bíteš, sídliště odklonem 
ul. Kostelní přímo k zastávce Velká Bíteš, nám., čímž vynechá zastávku 
Velká Bíteš, škola. 

Změna zastávek:
Velká Bíteš, nám. (výstupní) - přesunuta na nástupiště č. 2;
Velká Bíteš, škola (směr Velká Bíteš, nám.) - bez obsluhy.

OMEZENÍ VELKÝCH BÍLOVICÍCH
10. - 13.  9. 2022

159, 542, 556
Od 10. 9. od 10:00 hodin do 13. 9. do 23:59 hodin bude tradičně 
upraven provoz linek přes Velké Bílovice. Linky 159, 542 a 556 
pojedou mezi zastávkami Velké Bílovice, kovárna a Velké Bílovice, 
aut. nádr. odklonem po místních komunikacích po následující trase.

- Ve směru z Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi U 
Školky - Mírová - Podivínská. V tomto směru jízdy obsluhují standardně 
všechny zastávky po trase.

- Ve směru do Moravského Žižkova ve Velkých Bílovicích ulicemi 
Svárov - U Hřiště - Záhumní - Čejkovská. V tomto směru jízdy je 
zastávka „Velké Bílovice, kovárna“ pro linky 542 a 556 přesunuta na ulici 
Čejkovskou, pro linku 159 dočasně zrušena.

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, pro linku 
159 ve směru Čejkovice je zastávka bez obsluhy.
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VELKÁ ROZHLASOVÁ

SOUTĚŽ S KORDISEM

OMEZENÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
16. 9. (8:30) - 18. 9. (8:30) 2022

542, 550, 551
Z důvodu konání kulturní akce „Velkopavlovické vinobraní 2022“ bude 
upraven provoz od 16. 9. 2022 od 8:30 hodin do 18. 9. 2022 do 8:30 
hodin.

Všechny zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ budou přemístěny 
na začátek ulice Dlouhé za kruhový objezd s hlavní silnicí (místní 
komunikace směr ZŠ a Gymnázium).

Linka 542 směr Břeclav a linka 551 směr Němčičky - Bořetice - 
Klobouky u Brna pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy od 
okružní křižovatky s hlavní silnicí.

Linka 542 směr Hustopeče a linka 551 směr Zaječí - Milovice - 
Mikulov pojedou z náhradní zastávky ve směru jízdy k okružní 
křižovatce s hlavní silnicí.

VLAKOVÁ VÝLUKA BRNO - KŘENOVICE
24. 9. 2022 (7:30) - 25. 9. 2022 (15:00)

542, 550, 551
Od 24. 9.2022 od 7:30 hodin nepřetržitě do 25. 9. 2022 do 15:00 hodin 
v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr. jsou vlaky odřeknuty a 
nahrazeny autobusy až do/z Brna hl.n.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního 
řádu obousměrně po dvou odlišných trasách linky xS2:

• trasa A (obslužný spoj) – Brno hl.n. – Křenovice hor.n.: zastavuje ve 
všech zastávkách a odjíždí z Brna o 11 minut dříve a do Brna přijíždí 
později než vlak.

• trasa B (rychlý spoj) do/z Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice: Z Brna odjíždí 
o 5 minut dříve a nezajíždí do stanice Brno-Chrlice.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (trasa A, B) - před staniční budovou u viaduktu Křenová
• Brno-Chrlice (trasa A)- 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) - u nádražní budovy na zastávce autobusů 
IDS JMK „Křenovice, hor. žel. st.“

• Rousínov (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, 
rozc. k žel.st. 0,1“

• 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, žel. st.“
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VÝLUKA NA LINCE S31 - BYSTŘICE N/P - ROVNÉ-
DIVIŠOV (- NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ)

19. - 22. 9. 2022

275, 257
Ve dnech 19. až 22. 9. 2022 pouze vždy v době od 7:30 do 14:25 hodin 
budou vlaky na lince S31 v úseku Bystřice n/P - Rovné-Divišov (- 
Nové Město na Moravě) nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
jedoucí jako linka xS31.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy – v obci, na autobusové zastávce
Rovné-Divišov – na autobusové zastávce „Bystřice nad Pernštejnem, 
Rovné“
Olešná na Moravě - u železniční zastávky
Nové Město na Moravě – před staniční budovou

VÝLUKA RAKŠICE - BOHUTICE
20. + 22. 9. 2022

S41
Vlaky na lince S41 budou v úseku Rakšice – Bohutice nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle výlukového jízdního 
řádu linky xS41 ve dnech 20. a 22. 9. 2022 vždy v době od 8:20 do 
13:35 hodin.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský 
Krumlov, Rakšice, žel. st.“;
Bohutice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

VÍKENDOVÁ VÝLUKA TIŠNOV, PEJŠKOV
17. - 18.  9. 2022

331
O víkendu 17. - 18. 9. 2022 linka 331 pojede pouze v úseku Tišnov - 
Vohančice a zpět. Zastávku Tišnov, Pejškov nelze obsloužit.

Změna zastávek:
Tišnov, Pejškov - bez obsluhy

PŘESUN ZASTÁVKY OLŠANY
16. (OD 10:00) - 18.  9. (02:00) 2022

731
Z důvodu konání akce Kácení máje je zastávka Olšany přesunuta 
na hlavní silnici před Penzion u Kalábů od 16. 9. 2022 od 10:00 
hodin do 17. 9. do 2:00 hodin.

Změna zastávek:
Olšany - zastávka přesunuta na hlavní silnici před Penzion u Kalábů



Přístup k Punkevním jeskyním, Kateřinské jeskyni, Propasti Macocha, ...


