
Vážení cestující, milí čtenáři našeho Infomailu! 

uběhl týden a máme tu pro Vás zase Infomail - informace o výlukách a změnách, které čekají 
IDS JMK v následujících dnech a týdnech. Až na omezení některých vlaků a noční dopravy 
vyvolané koronavirem se na víkend žádná výluka nechystá, ale příští týden jich očekávejte 
několik.  

 

Přinášíme informace o situaci v dopravě v souvislosti s COVED-19. Všichni dopravci jsou 
vybaveni dezinfekčními a hygienickými prostředky a rouškami. Pracovníci KORDIS 
pomáhají v přestupních uzlech při dezinfekci vozidel.  

 

Od dnešní noci se ruší všechny regionální noční spoje (tzn. spoje odjíždějící po půlnoci) a 
současně se omezují víkendové noční spoje v Brně. Od zítřka, resp. pondělí dojde k omezení 
některých vlaků jedoucích za hranice Jihomoravského kraje do okolních krajů. 

 

Již od dnešního dne jsou vlaky R8 v trase Brno - Vyškov - Kojetín na přibližně měsíc 
nahrazeny autobusy podle samostatného jízdního řádu. Od pondělí 30.3. až do 9.4. budou v 
úseku Vranovice - Šakvice některé vlaky nahrazeny autobusy. Od úterý až do 7.4. budou 
rovněž některé vlaky mezi Modřicemi a Židlochovicemi nahrazeny autobusy.  

 

Zde najdete přehled všech vlakových linek a omezených vlaků na nich: 
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/200326Zrusenevlaky.pdf  

 

Pozor na ÚAN Zvonařka - od 1.4. dochází ke změnám nástupišť. Plánek je uveden v příloze.  

 

Přejeme Vám hodně zdraví, síly a pevných nervů! 

__________________________ 

 

JAKÝPAK SMUTEK, JAKÁ DEPRESE 

VŽDYŤ JARO ODKLAD NESNESE  

A BARVÍ KRAJINU DO ZELENA. 

NEŘÍKÁ MU NIC KARANTÉNA! 



 

MY DOMA ZALEZLÍ, SLEDUJEM ODLESKY  

JAK SLUNCE SE SVÝMI PAPRSKY 

PUPENCE STROMŮ LASKÁ. 

KDY PŮJDEM VEN? TAK TO JE SÁZKA! 

 

VŠAK PŘÍRODA NENÍ ZAKÁZANÁ 

NA VÝLET MŮŽEME VEČER I Z RÁNA, 

KDYŽ BUDEME DBALÍ PŘEDPISŮ. ŘEKNĚME: AHOJ! JARU. 

NA ÚSTECH S ROUŠKOU. A VŽDY JEN V PÁRU! 

_________________________ 

 

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru infomailů stačí zadat příslušný email do pravého 
horního rohu na našem webu www.idsjmk.cz . 

Infomail je uložený i na odkazu: Infomail IDS JMK 10/2020. 
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