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KO N Č Í
V Ý L U K A

Utekl rok, jak voda ve Svitavě
končí nám strasti dopravní

z Blanska už zase dojedeme hravě
vlakem až do Brna, na Hlavní!

Koleje nové už jsou položeny
blyští se z mědi vedení

poslední detaily budou dokončeny
a lepší mosty zlepší nám ježdění. 

Všichni se těší až zase vlaky
zkrátí nám cestu do práce

auto si odpočne, Lipůvka taky
bude to krásná relace. 
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ZIMA 
JE TU!

Aktuální dopravní informace  
z provozu uveřejňujeme na 
webu www.idsjmk.cz, v mobilní 
aplikaci IDS JMK Poseidon nebo 
na interaktivní mapě IDS JMK 
https://mapa.idsjmk.cz.

KARTIČKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
VLAKOVÝCH LINEK IDS JMK

2Změny a výluky v dopravěZměny v dopravě
od 11. 12. 2022

3-4

Společnost KORDIS JMK opět vydala 
kartičkové jízdní řády vlakových 
linek IDS JMK. Vyzvednout si je 
můžete na vlakových nádražích a v 
Kontaktních centrech IDS JMK.

Varianty:

Linky S2 + S21

Linka S3 + S31

Linky S4 + S41

Linky R13 + S51 + S9 (Brno - Hodonín)

Linky S6 + R56

Linky S91 + S9

Linky R8 + R12 + S71

5Pozvánka do Adamova
Koncert z Evy pro Evu
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ZMĚNY V DOPRAVĚZMĚNY V DOPRAVĚ
V REGIONU A BRNĚV REGIONU A BRNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Aktuální změny
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PROVOZ NA TRATI BRNO - BLANSKO OD 11. 12. 22
11. 12. - 18. 12. 2022

S2, R19
Vlaková výluka Brno - Blansko bude ukončena po roce v sobotu 
10. 12. 2022 ve 23:59 hodin. Vlaky linek S2 a R19 se vrací na své 
původní trasy. Na trase Brno - Blansko ovšem budou pokračovat 
dokončovací práce.

Z důvodu zavedení pomalých jízd po výluce pojedou vlaky linky 
S2 a R19 podle výlukového jízdního řádu. Vybrané vlaky pojedou 
v odchylných časových polohách a některé zastávky, především 
Babice n.Svit. a Adamov zastávka, projedou. Vlaky S2/ 4051, 
4057, 4050, 4056 jsou odřeknuty v celé trase.

Od 19. 12. 2022 bude platit již běžný jízdní řády linky S2/R19.

Upozornění: Dálkové vlaky budou prozatím i nadále jezdit přes 
Havlíčkův Brod.

VÍKENDOVÁ OMEZENÍ NA LINCE S3
17. - 18. 12. 2022

S3
O víkendu 17. a 18. 12. 2022 od 9:45 hodin do 16:45 hodin v úseku 
Tišnov – Kuřim nepojedou vlaky linky S3: 4921, 4923, 4925, 4969, 
4971, 4973, 4975 4970,4918, 4920, 4922, 4926, 4928, 4972.

Dále 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.

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 V BŘECLAVI - NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO
11. 12. 2022 - 31. 03. 2022

542, 562, 564, 568, 569, 574
Od 11. 12. 2022 do pravděpodobně 31. 3. 2023 bude upraven 
provoz linek 542, 562, 564, 568, 569, 574 v Břeclavi následujícím 
způsobem:

Linky 542 a 574 obslouží zastávku Břeclav, poliklinika v přesunuté 
poloze v ulici Bří. Mrštíků.

Linky 562 a 568 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) vynechají 
závlek do zastávek Dům kultury, Poliklinika a Průmyslová škola a 
mezi zastávkami Lesní a Nám. TGM, kostel přes zastávku Nemocnice. 
Zastávku Nemocnice obslouží ve směru přiléhajícím k budově 
nemocnice.

Linka 564 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) pojede od 
zastávky Dům kultury odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků. 
Zastávku Poliklinika obslouží v přesunuté poloze v ul. Bří. Mrštíků.

Linka 569 pojede mezi zastávkami Slovácká a Nemocnice 
obousměrně odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků.

Změna zastávek:
Poliklinika bude přesunuta ke křižovatce ulic Bří. Mrštíků a 
Fintajslova.
Průmyslová škola bude bez obsluhy.

PŘESUN ZASTÁVKY ZNOJMO, KONICE,  
POD KOPCEM (OZNAČNÍK SMĚR ZNOJMO)

OD 12. 12. 2022 OD 7:00 DO 13. 12. 2022 DO 20:00

809, 818
Linky 809 a 818 pojedou ve Znojmě místní části Konicích 
odklonem obousměrně po místní komunikaci Konic kolem 
domů č. p. 102, 169 a 172. Platí od 12. 12. 2022 od 7:00 hodin do 
13. 12. 2022 do 20:00 hodin.

Změna zastávek:
zastávka Znojmo, Konice, pod kopcem (označník směr Znojmo) 

- přeložena zpět o cca 120 metrů od stálé zastávky přibližně před 
dům č. p. 92.



Regionální vlaky
Na vlakové linky S2 a S3 se postupně nasazují další moderní jednotky MORAVIA.

Vlaky linek S2 se vrací na původní trasu mezi Brnem a Letovicemi. Ukončuje se provoz linek náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Blansko 
(xS2A, xS2K, xS2B, xS2D). Linky 75, E75, 210, 211, 233 se vrací na své původní trasy.

POZOR: dálkové vlaky jezdí i nadále přes Havlíčkův Brod.

POZOR: s ohledem na dokončovací práce bude od 11. - do 18. 12. omezena rychlost vlaků na lince S2 v opraveném úseku a budou platit speciální 
jízdní řády, které budou uveřejněny.

Linka S2
O víkendech bude opět jezdit v intervalu 30 minut z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí (namísto původního intervalu 60 minut), v jižním směru 
nově každou hodinu z Brna do Sokolnic-Telnice (doposud jezdí každé dvě hodiny). Na některé nově prodloužené vlaky do Sokolnic bude navazovat linka 
611 do Újezdu u Brna a Lovčiček. Na lince S3 bude nově o víkendu prodloužen 30minutový interval z Kuřimi až do Tišnova, kde doposud vlaky jezdí po 
60 minutách. Od dubna 2023 v souvislosti s předpokládaným plným pokrytím linky S2 jednotkami Moravia bude dále v pracovních dnech dopoledne 
rozšířen provoz v brněnském úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice na 30 minut (namísto současných 60 minut). 

Linka S3
V nepracovní dny se bude na lince S3 mezi Brnem a Tišnovem jezdit v intervalu 30 minut. Vlaková  linka S3 se z Níhova prodlužuje až do 
Křižanova. V souvislosti s tím vznikají 2 dojezdové zóny s označením 367 (Křižanov+Ořechov) a 355 (Osová Bítýška+Vlkov). 

Linka S6
Další páry nových vlaků v ranní špičce budou zavedeny na lince S6 v relaci Šlapanice – Brno. Jedná se o dosud chybějící vlaky s příjezdy do Brna v 7:50 a 
8:50, přičemž vlak s příjezdem 7:50 do Brna se podařilo zavést již v září 2022. 

Linka S41
Na lince S41 bude zaveden nový vlak v ranní špičce pracovních dnů Rakšice – Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (s příjezdem 6:44) s návazností 
na vlak linky S8 do Znojma, v opačném směru pojede nově vlak do Brna (s příjezdem v 8:24) již z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova.

Regionální autobusy 
Autobusové linky 401, 402, 405 a 406 budou ukončeny v novém přestupním terminálu Nemocnice Bohunice. 
Autobusová linka 162 bude zrušena a nahrazena linkou 250.
Autobusová linka 250 bude prodloužena ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory, vybrané spoje budou pokračovat po lince 301 do Brna, 

Králova Pole. 
Autobusová linka 251 nepojede v úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice, naopak vybrané spoje 251 pojedou z Boskovic expres bez zastávek 

do Rájce-Jestřebí (v Rájci-Jestřebí pojedou po obchvatu).
Autobusová linka 257 bude zrušena v úseku Kozárov – Lomnice.
Přibývá zastávek na znamení.
Některé zastávky jsou nově přejmenovány (zejména v Mor. Krumlově).
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Změny v Brně
Zahájení provozu na tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice. Tramvajová linka 8 bude nově od zastávky Osová pokračovat přes 

zastávku Západní brána do terminálu Nemocnice Bohunice.

Tramvajová linka 7 bude ze zastávky Švermova prodloužena do smyčky Starý Lískovec. 

Na trase linek 6 a 7 bude v úseku Osová – Dunajská zřízena nová zastávka Karpatská. 

Přibližně polovina spojů trolejbusové linky 37 bude prodloužena do zastávky Nemocnice Bohunice, a to nově celodenně v pracovních i 
nepracovních dnech.

Autobusová linka 61 bude zrušena. Obsluhu její trasy zajistí tramvajová linka 8 v nové trase a také stávající autobusové linky 40 a 69. V této 
souvislosti pojede nově autobusová linka 40 v úseku Křídlovická – Ústřední hřbitov přes zastávky Holandská a Bidláky, nebude tak již obsluhovat 
zastávku Strážní. Zastávka Bidláky bude nově obsluhována také ve směru do Bohunic.

Zrušení linky 53 a změna na lince 72
Linka 53 bude v plném rozsahu nahrazena linkou 72. Linka 72 tedy bude nově v provozu celodenně v pracovních i nepracovních dnech. Ve 
špičkách pracovních dnů pojede v celé trase Technologický park – Poliklinika Lesná (– Obřany, sídliště), v ostatní době bude v provozu v úseku 
Technologický park – Královo Pole, nádraží.

Náhrada linek 81 a 82 a zavedení linky 62
Autobusové linky 81 a 82 budou nahrazeny jinými spoji. Obsluhu zastávky Valašská zajistí nově autobusová linka 51, která ve směru od 
Ústředního hřbitova k Zoologické zahradě pojede v úseku Pod dálnicí – Osová přes zastávky U hřiště a Valašská. Ve směru k Zoologické zahradě 
tak vynechá zastávky Točná, Čermákova, Svah a Kosmonautů. Vybrané spoje linky 51 od Bystrce budou nově v pracovních dnech dopoledne 
prodlouženy od zastávky Nemocnice Bohunice do zastávky Točná a dále přes zastávky U hřiště a Valašská zpět směr Nemocnice Bohunice 
a Zoologická zahrada. Obsluhu oblasti Červeného kopce zajistí nová minibusová linka 62 v trase Mendlovo náměstí – Poříčí – Nemocnice 
Milosrdných bratří – Červený kopec. Obsluhu oblasti ulice Labské zajistí v pracovních dnech v době od 9 do 14 hodin vybrané spoje linky 69, 
které pojedou v úseku Osová – Pod nemocnicí v obou směrech závlekem přes zastávky Vltavská a Labská. Zastávky Francouzská a OC Futurum 
již nebudou obsluhovány.

Záměna konečných zastávek linek N98 a N99
V oblasti Líšně dojde k záměně konečných zastávek linek N98 a N99. Linka N98 bude z Jírovy prodloužena do Mariánského údolí, naopak linka 
N99 bude zkrácena do zastávky Jírova. Přestupní návaznost mezi oběma linkami v zastávce Jírova zůstává zachována.

Změna režimu zastávek na znamení
Od změnového termínu se zcela ruší režimy označené v jízdních řádech písmenem „o“ (zastávka od 20 do 5 hodin na znamení) a písmenem „w“ 
(zastávka v pracovních dnech od 20 do 5 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení). Nově se zavádí režim „x“ (zastávka v pracovních dnech 
od 19 do 6 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení). Většina zastávek obsluhovaných v režimech „o“ a „w“ bude nově obsluhována v 
režimu „x“, některé zastávky budou nově obsluhovány v režimu „z“ (celodenně na znamení). 
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Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22

kontakt mks@mks-adamov.cz, tel. 607 518 104

KONCERTKONCERT 
Z EVY PRO EVUZ EVY PRO EVU

                                                                              "z nové adamovské lávky pro novou lávku Evu"

neděle 11. prosince 2022 11. prosince 2022 od 13:45 hodinod 13:45 hodin

Srdečně vás zveme k novému adamovskému nádraží (na začátek nové
lávky ze strany od Ptačiny), které tentokrát nevyužijeme ke startu našich

cest, ale uvítáme do života dominantu nádraží - novou lávku Evu.

V programu vystoupí
Julie Anna a Laura Jirků

a členové Kroužku zpívání pro radost při MKS.


