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všem obcím v Jihomoravském kraji

Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2020 – 11.12.2021
Vážená paní, Vážený pane,
na internetových stránkách Správy železnic, s.o. je v odkazu:
https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021
zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2020 – 11.12.2021.
Návrh jízdního řádu 2020/2021 pro tratě Jihomoravského kraje je také zveřejněn na internetových
stránkách KORDIS JMK, a.s.:
https://www.idsjmk.cz/#lock33706.
Upozorňujeme na následující změny oproti platnému jízdnímu řádu 2019/2020:
- linka S3 je v souvislosti s elektrifikací tratě Šakvice – Hustopeče a zavedení přímého spojení Hustopečí
s Brnem jižně od Brna vedena kromě Židlochovic nově také do Hustopečí (místo do Břeclavi),
- spojení Brno – Zaječí – Podivín – Břeclav bude zajišťovat linka R13,
- linka R13 bude v úseku Brno – Břeclav posílena o nové spoje v okrajových časových polohách:
- příjezdy do Brna hl.n. 5:28 denně, 18:24 v sobotu, neděli a státní svátek v letním období, 23:51 v
pátek, sobotu, neděli a státní svátek (kromě Vranovic vlak ostatní stanice projede),
- odjezdy z Brna hl.n. 4:10 v pondělí (nácestné stanice vlak projede), 9:36 v sobotu, neděli a státní
svátek v letním období, 22:36 denně (až do Hodonína),
- vlaky linky R13 s odjezdy z Brna hl.n. 13:36, 15:34, 17:36, 19:36 a 22:36 a s příjezdy do Brna hl.n. 5:28,
6:24, 8:24, 16:24 a 18:24 zastaví v Rakvicích,
- v Modřicích zastaví pouze tyto vlaky linky R13: do Brna na 5:28, 6:24 a z Brna v 15:34,
- v úseku Šakvice – Břeclav bude pro obsluhu zastávek nově vedena linka S51,
- bude posílena, zejména v ranní špičce, kapacita souprav vlaků linky S4,
- na lince R56 budou vlaky s odj. z Brna hl.n. 19:28 a příj. do Brna hl.n. 7:33 vedeny jako přímé Brno hl.n. –
Uherské Hradiště a zpět,
- spěšný vlak „Radhošť“ Brno – Kroměříž – Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm bude veden
kromě soboty navíc o letních prázdninách i v neděli,
- na lince S61 bude v neděli v ranních hodinách veden navíc 1 pár vlaků.
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Případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2020/2021 nám laskavě zašlete datovou zprávou
nebo písemně, případně e-mailem, nejpozději do 8. července 2020 na adresu:
- písemně:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO

- datová zpráva: ID datové schránky: x2pbqzq
- e-mail:

VOD@jmk.cz nebo VOD@kr-jihomoravsky.cz

a za účelem urychlení toku informací pak současně v kopii spol. KORDIS JMK, a.s.:
- e-mail:

info@kordis-jmk.cz

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem.
Otisk razítka

Ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
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