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Hotline tiskového oddělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press   

Brno, 27. května 2018 

Opravy omezí od p ůlky července do prosince 
dopravu na brn ěnském hlavním nádraží.  

Od 16. července se v Brn ě hl. n. uskute ční výluka, b ěhem níž budou mimo jiné 
vylou čeny z provozu koleje u 5. a 6. nástupišt ě (tzv. kusé koleje). Omezení 
přestanou platit s koncem letošního jízdního řádu, 8. prosince. P ětim ěsíční 
opravy se nejvíce dotknou vlak ů ve sm ěru od St řelic – trat ě 240 a 244, tedy linky 
S4 a S41, a rychlíkové linky R11 Brno – Jihlava – České Bud ějovice – (Plze ň). 
Denně se výluka dotkne asi 100ky spoj ů Českých drah, pro které musel národní 
dopravce zajistit náhradní dopravní řešení. 

 „Na letní výluky kv ůli opravám železni čního uzlu Brno si musí Br ňané i ostatní cestující zvykat už 

čtvrtým rokem. Zatím co loni omezily na t ři měsíce zhruba t ři stovky spoj ů denn ě, letos je rozsah menší, 

co se objemu tý če, ale za to budou práce trvat delší časové období. I letos jsme se snažili vymyslet 

takové dopravní řešení, aby bylo pro cestující v rámci možností co n ejmén ě komplikované a p řehledné,“ 

uvádí Jiří Sysel, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Brně a doplňuje: „Letošní výluku jsme ovšem 

museli rozd ělit na dv ě části. Jednak na  dobu letních prázdnin, kdy kv ůli p řípravným pracím ješt ě 

nebude pln ě fungovat jako náhradní stanice Brno dolní nádraží a na dobu od konce prázdnin do 8. 

prosince, kdy budeme pro naše vlaky moci už tuto st anici alespo ň částečně využívat.“   

Dopravu na Brněnsku ovlivní během léta i další vlakové výluky. "Od dubna probíhá na trati B řeclav – Znojmo 

výluka v úseku Valtice – Novosedly. Náhradní autobu sová doprava je zavedena ve vylou čeném úseku a 

také v úseku B řeclav – Mikulov na Morav ě. Od 1. července budou nov ě jezdit i p římé spoje B řeclav – 

Novosedly. Na trati Brno – Uherské Hradišt ě probíhá výluka tra ťové koleje v úseku Brno-Slatina – 

Šlapanice, b ěhem které nahrazujeme v pracovní dny vybrané vlaky autobusy v úseku Brno – Slavkov u 

Brna. Od 23. června je na této trati navíc z d ůvodu rekonstrukce železni ční stanice Veselí nad Moravou 

zavedena náhradní doprava z Veselí nad Moravou sm ěrem na Uherské Hradišt ě,“ dodává Jiří Sysel výčet 

dalších omezení, se kterými se budou muset České dráhy vyrovnat v období letních prázdnin. 

Období od 16. července – 31. srpna 2018 

Linka R11  
Rychlíky Brno – Jihlava – České Bud ějovice – Plze ň  

- pojedou do/z Brna hl. n., využity přitom budou zbylé koleje 

Linka S4 
Osobní vlaky Brno – Zastávka u Brna – Nám ěšť – Třebíč – Jihlava (tra ť 240) 

V pracovní dny: 

- v brzkých ranních a večerních hodinách pojedou vlaky do/z Brna hl.n. ze zbylých kolejí 



 

- v průběhu dne pak většina vlaků pojede do/z Brna-Horních Heršpic, kde bude nutný přestup. Mezi 

stanicemi Brno-Horní Heršpice a Brno hl. n. budou cestujících přepraveni osobním vlakem linky S3 

(Brno – Vranovice – Břeclav).  

- odpolední posilové vlaky (odjezdy z Brna hl.n. v 14:12, 15:06, 16:12, 17:06 budou v úseku Brno hl. n. –

Zastávka u Brna nahrazeny autobusy. 

V nepracovní dny pojedou všechny vlaky do/z Brna hl.n. (zbylé koleje). 

Linka S41 
Osobní a sp ěšné vlaky Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad J evišovkou (tra ť 244) 

- většina vlaků pojede do/z Brna hl.n. (zbylé koleje) 

- odpolední spěšné vlaky (odjezdy z Brna hl. n. v 14:32, 15:31, 16:32, 17:31) a ranní spěšný vlak 1923 

s příjezdem do Brna hl.n. v 8:24 budou nahrazeny autobusy. Tyto vlaky jezdí pouze v pracovní dny, 

takže o víkendech pojedou všechny vlaky linky S41 do/z Brna hl.n. 

Období od 1. zá ří do 8. prosince 2018  

Ve stanici Brno hl.n. bude v tomto období nadále pokračovat (mj.) výluka kolejí u 5. a 6. nástupiště. Dopravní 
opatření však doznají změny, protože ve stanici Brno dolní nádraží již bude k dispozici jedna kolej pro osobní 
vlaky. S koncem prázdnin se rovněž zvyšuje intenzita provozu přes Brno hl. n. a pro vlaky linek S4 a S41 zde 
nezbývá volná kapacita.  

Linka R11  

Rychlíky Brno – Jihlava – České Bud ějovice – Plze ň  

- opatření pro rychlíky se nemění, tedy budou vedeny do/z Brna hl. n., využity přitom budou zbylé koleje 

Linka S4 
Osobní vlaky Brno – Zastávka u Brna – Nám ěšť – Třebíč – Jihlava (tra ť 240))  

 - v pracovní dny budou v úseku Brno – Zastávka u Brna nahrazeny autobusy,  

 - v nepracovní dny pojedou do/z Brna hl.n. (zbylé koleje) 

Linka S41 

Osobní a sp ěšné vlaky Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad J evišovkou (tra ť 244) 

 - pojedou do/z Brna dolního nádraží (všechny dny v týdnu) 

 - v úseku Brno hl.n. – Brno dolní nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava 
 

Tarif a uznávání jízdenek 
Ve stanici Brno dolní nádraží bude aktivována osobní pokladna. Cestující Českých drah s jízdenkami 

zakoupenými jak v rámci IDS JMK tak tarifu ČD – tedy jak on line, vydávanými v pokladnách nebo ve vlacích 

ze/do stanice Brno hl.n. můžou tyto doklady využít ve spojích náhradní dopravy: 

Podrobné informace k výluce, v četně výlukového jízdního řádu, najdou cestující na stránkách 
www.cd.cz/omezeniprovozu  a www.idsjmk.cz . 

Mgr. Monika Bezuchová  
tisková mluvčí ČD  
T: 777 162 436 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 171 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 

 


