
Návrh železničního jízdního řádu 2018 - 2019 

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace  je v odkazu: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-

2019/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro 
období 9. 12. 2018 - 14. 12. 2019, zpracovaný provozovatelem dráhy pro 

železniční tratě v Jihomoravském kraji.  

Po celý JŘ 2019 se předpokládají rozsáhlé výluky v železničním uzlu Brno. O 

dopravních opatřeních pro tyto výluky budou obce rámcově informovány na 

přelomu srpna a září. Do Brna hlavního nádraží bude vedena jen část linek. Na 

některých linkách dojde k redukci počtu spojů nebo bude nutná náhradní 

autobusová doprava. Předpokládá se ve větší míře využívání žst. Brno dolní 

nádraží. 

 Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního 

řádu 2018/2019 zaslali e-mailem, nejpozději  do pondělí 2. 7. 2018, abychom je 

mohli prezentovat Odboru dopravy JmK. 

 

Zaznamenaná změna, která se týká trati 244, ve 
směru Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno, 
Ivančice - Moravské Bránice 

V platném jízdním řádu 2018 je o víkendech (pomineme-li vánoční omezení) 

stav na lince S41 ve směru Brno následující: 

- odjezdy z Rakšic:  4:42,  5:42 jen v (6),  6:12,  7:12 jen v (6),  8:12,  … 

- příjezdy do Brna:  5:31,  6:31 jen v (6),  7:01,  8:04 jen v (6),  9:01, …. 

Vlak 4401 s odjezdem z Rakšic 4:42 je veden denně (kromě 25.XII.) jak podle 

j.ř. ČD http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady/k244.pdf, tak i 

podle j.ř. IDS JMK. 

V novém jízdním řádu 2019 se stav na lince S41 o víkendech (pomineme-li 

vánoční omezení) ve směru Brno změní následovně: 

- odjezdy z Rakšic:  4:10,  5:12,  6:12,  7:12 jen v (6),  8:12,  … 



- příjezdy do Brna:  4:55,  6:01,  7:01,  8:04 jen v (6),  9:01, …. 

Změna je dána opakovanými požadavky cestujících na dřívější první příjezd do 

Brna hl.n. než v 5:31: zejména zdravotní sestry a další nepřetržité provozy se 

střídáním kolem 6:00 ve větší vzdálenosti od hlavního nádraží. 

(zdroj: KORDIS JMK) 

 


