*KUJMXOPPOG1T*
*KUJMXOPPOG1T*

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

JMK 87320/2022
S-JMK 26909/2022 OD
Ing. Ježek
54165 1432
2
0/0
10.06.2022

všem obcím v Jihomoravském kraji

Návrh železničního jízdního řádu 2022/2023 pro období 11.12.2022 – 09.12.2023
Vážená paní, Vážený pane,
na internetových stránkách Správy železnic, s.o., je v odkazu:
https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-2023
zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 11.12.2022 – 09.12.2023.
Návrh jízdního řádu 2022/2023 pro tratě Jihomoravského kraje je také zveřejněn na internetových stránkách
KORDIS JMK, a.s.:
https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/1224
Upozorňujeme na následující změny oproti platnému jízdnímu řádu 2021/2022:
 v úseku Brno – Blansko se po roční rekonstrukci obnoví provoz linky S2; v daném úseku bude navíc
o víkendech zaveden 30 minutový takt,
 na lince S2 v úseku Brno – Sokolnice-Telnice bude o víkendech zaveden 60 minutový takt,
 na lince S21 bude zaveden nový dopravní model; přípoje z Boskovic budou vedeny prioritně k rychlíkům a
spěšným vlakům linky R19 (a opačně); přípoje k osobním vlakům linky S2 (a opačně) budou zajištěny ve
většině případů autobusovými linkami,
 na lince S41 bude v pracovní dny zaveden ranní pár vlaků v úseku Bohutice – Hrušovany n.J.-Šanov,
 na lince S52 bude zaveden večerní pár vlaků Čejč – Zaječí a zpět k/od vlaku 833 linky R13,
 na lince S6 v úseku Šlapanice – Brno budou v ranní špičce pracovních dnů doplněny 2 páry vlaků; v tomto
úseku vznikne na příjezdu do Brna 30 min. takt v době 4:50 – 8:50,
 na lince S71 bude většina vlaků vedena jako přímé vlaky Vyškov – Přerov (- Olomouc) a zpět,
 na lince S8 budou zavedeny 2 nové páry vlaků:
- v úseku Břeclav – Mikulov o sobotách v letním období v dopoledních hodinách,
- v úseku Znojmo – Hrušovany n.J.-Šanov v pracovní dny a v sobotu ve večerních hodinách,
 na lince S81 v úseku Moravské Budějovice – Znojmo dojde k dílčím změnám v sobotu ve večerních
hodinách a v neděli v ranních hodinách, v součtu jde o zvýšení rozsahu dopravy o 1 pár vlaků za týden
v zimním období.
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Případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2022/2023 nám laskavě zašlete datovou zprávou
nebo e-mailem, případně písemně, nejpozději do 30. června 2022:
- datová schránka: x2pbqzq
- e-mail:

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

- písemně:

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

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

info@kordis-jmk.cz

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem.

Ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
v z. Ing. Marek Veselý
vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy
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