
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

240 - BRNO - JIHLAVA (A ZP T) 
BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - ZASTÁVKA U BRNA 

Datum konání: od 5.11.2013, 8:15 do 7.11.2013, 16:00 
 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu prob hne v úseku Brno 
hlavní nádraží - Zastávka u Brna 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 5. 11., 8.15 hod. do 7. 11. 2013, 16.00 hod. 
prob hne nep etržitá výluka v úseku Brno – Zastávka u Brna na trati  240 Brno – St elice – Zastávka u Brna – 

ebí  – Jihlava. Dopravce eské dráhy, a.s., proto musí p istoupit k následujícím opat ením: 
Každý vlak na trati 240 Brno – St elice – Zastávka u Brna – T ebí  – Jihlava bude v úseku Brno hlavní nádraží – 
Zastávka u Brna (rychlíky až do/ze stanice Nám  nad Oslavou ) nahrazen náhradní autobusovou dopravou. 
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního ádu obousm rn  po t ech odlišných linkách: 
·  Linka  A  (zrychlený  spoj)  –  Brno  hl.n.  –  Brno,  Úst ední  h bitov  –  Brno,  Stará  nemocnice  –  Rosice,  Husova  –  
Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách). 
·  Linka B (zastávkový spoj)  – Brno hl.n. – Brno, Úst ední h bitov – Brno, Stará nemocnice – Troubsko, Nová – 
St elice, obecní ú ad – St elice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici St elice) – Omice (zastávka na silnici 
St elice – Tet ice u odbo ky do Omic) – Tet ice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna. 
· Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Nám  nad Oslavou (bez zastavování). 
První vlaky, které jsou 5. 11.nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jsou 4826 (spoje ND .  8 a 4826), R 
927 a 4805. První vlaky, které 7. 11. po výluce pojedou jsou Os 4838, R 665, OsVe stanici St elice není zajišt n 

estup mezi vlaky trat  244 (S41) a autobusy ND trat  240 (S4) a opa . 
 
Umíst ní zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Brno hlavní nádraží ed stani ní budovou u viaduktu 
Brno-Horní Heršpice autobusová zastávka IDS JMK (linek 60 a 61) "Úst ední h bitov" + autobusová 

zastávka IDS JMK "Stará nemocnice"  
Troubsko - ve sm ru St elice: v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Troubsko, Nová" – ve 

sm ru Brno: v obci, u k ižovatky na ulici Nová (p ed zahradnictvím) 
St elice dolní  v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "St elice, obecní ú ad" 
St elice v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "St elice, Vršovice" 
Omice  v obci, na autobusové zastávce IDS JMK 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 + v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, 

Husova" (linka A) 
Zastávka u Brna ed stani ní budovou (zastávka autobus  IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“) 
Rapotice ed stani ní budovou (pouze Os 4825 
Nám  nad Oslavou ed stani ní budovou 
 


