
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

240 - BRNO - JIHLAVA (A ZP T) 

BRNO HL.N. - ST ELICE 
Datum konání: od 18.9.2013, 8:15 do 20.9.2013, 13:30 

 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu prob hne v úseku Brno hl.n. - 
St elice  na  trati  240  -  Brno  -  Jihlava  (a  zp t)  výluka.  Dopravce  eské  dráhy  a.s.  proto  musí  p istoupit  k  následujícím  
opat ením:  
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 18. 9., 8:15 hod. nep etržit  do 20. 9. 2013, 13:30 hod. 
prob hne výluka zabezpe ovacího za ízení v úseku Brno-Horní Heršpice – St elice na trati 240 Brno - Jihlava. Vlivem této 
výluky  budou  vlaky  projížd t  tento  úsek  pomaleji  a  pro  zachování  p ípoj  bude  upraven  jízdní  ád  vlak  ze  stanice  Brno  
hlavní  nádraží.  Vlaky  ve  sm ru  Zastávka  u  Brna  -  T ebí  budou  po  dobu  výluky  odjížd t  z  ŽST  Brno  hl.  n.  d íve  dle  
výlukového jízdního ádu (vlaky kategorie R o 7 minut, Os vlaky o cca 10 minut). Za vlak Os 4842 bude zavedena náhradní 
autobusová doprava. V opa ném sm ru Jihlava – Brno jsou vlaky (vyjma Os 4839 a 4845) vedeny dle pravidelného jízdního 
ádu a budou na p íjezdu do Brna cca 5 až 10 minut opožd ny. 

Vlaky Os 4839 a 4845 jsou od eknuty a nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 
 
Umíst ní zastávek náhradní autobusové dopravy: 
 
Brno hl.n. ed stani ní budovou u viaduktu K enová 
Brno-H.Heršpice autobusová zastávka IDS JMK (linek 60 a 61) "Úst ední h bitov" 
St elice dolní v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "St elice, obecní ú ad" 
St elice ed stani ní budovou 
Omice na silnici St elice – Tet ice u odbo ky do Omic 
Tet ice ed stani ní budovou (zastávka autobus  IDS JMK "Tet ice, žel. st.“) 
Rosice u Brna na silnici pod železni ní zastávkou a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, Husova" (linka 

A)  
Zastávka u Brna ed stani ní budovou (zast. autobus  IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“) 
 


