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Nepřetržitá výluka drážní dopravy na tratích č. 240 Brno – Jihlava a 244 
Brno – Hrušovany nad Jevišovkou 

 
Vážení, 

 
v souvislosti s výstavbou silničního podjezdu v ŽST Brno-Horní Heršpice bude od 27. 

do 31. července a od 24. do 28. srpna probíhat výluka drážní dopravyvýluka drážní dopravyvýluka drážní dopravyvýluka drážní dopravy. Po dobu výluky 
bude platit výlukový jízdní řádbude platit výlukový jízdní řádbude platit výlukový jízdní řádbude platit výlukový jízdní řád, autobusy pojedou ve špičce častěji než vlaky, které 
nahradí. 

    
Vlaky na trati z Brna do Jihlavy a do Hrušovan nad Jevišovkou budou, po dobu 

výluky, v části trasy, nahrazeny náhradní anáhradní anáhradní anáhradní autobusovou dopravouutobusovou dopravouutobusovou dopravouutobusovou dopravou: 
 

- všechny osobní a spěšné vlaky na trati 240 v úseku Brno hl. n. – Zastávka 
u Brna; 

- všechny rychlíky na trati 240 v úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou; 
- všechny osobní a spěšné vlaky na trati 244 v úseku Brno hl. n. – Střelice. 
 

Všechny rychlíky budourychlíky budourychlíky budourychlíky budou mezi Brnem a Jihlavou odkloněny přes Havlíčkův Brododkloněny přes Havlíčkův Brododkloněny přes Havlíčkův Brododkloněny přes Havlíčkův Brod. 
Náhradní autobusovou dopravu tak použijí jen cestující jedoucí z/do stanic Náměšť nad 
Oslavou, Třebíč a Okříšky. V úseku Náměšť nad Oslavou – Jihlava pojede v trase rychlíku 
náhradní vlaková souprava. 

 
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit po čtyřech odlišných linkáchAutobusy náhradní dopravy budou jezdit po čtyřech odlišných linkáchAutobusy náhradní dopravy budou jezdit po čtyřech odlišných linkáchAutobusy náhradní dopravy budou jezdit po čtyřech odlišných linkách s provozním 

označením A, B, C a R. Každá linka bude ve výlukových jízdních řádech i na samotných 
autobusech označena jinou barvou. Autobusy odjíždí z Brna podle mimořádného 
jízdního řádu dříve, než odjížděly vlaky. 

 
Linka ALinka ALinka ALinka A    
    
Zrychlený spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Rosice u Brna, Zastávka 

u Brna a odtud dále regionálními vlaky do stanic na trati 240 (Brno – Jihlava). 
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Linka BLinka BLinka BLinka B    
    
Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice 

dolní, Střelice, Omice, Tetčice, Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud dále regionálními 
vlaky po trati 240 (Brno – Jihlava). 

 
Linka CLinka CLinka CLinka C    
    
Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice 

dolní, Střelice a odtud dále regionálními vlaky po trati 244 (Brno – Hrušovany nad 
Jevišovkou). 

 
Linka RLinka RLinka RLinka R    
    
Rychlíkový spoj pro cestující dálkových vlaků, autobus jede přímo po trase Brno – 

Náměšť nad Oslavou. 
 
Rozmístění zastávek náhRozmístění zastávek náhRozmístění zastávek náhRozmístění zastávek náhradní autobusové dopravyradní autobusové dopravyradní autobusové dopravyradní autobusové dopravy    
    

- Zastávka Brno hlavní nádraží bude umístěna vpravo před staniční budovou. 
- Zastávka Brno-Horní Heršpice nebude obsluhována, zřízeny budou náhradní 

zastávky Brno, Nemocnice Bohunice (zastávka linky A) a Ústřední hřbitov 
(zastávka linek B a C). Náhradní zastávky jsou zastávkami MHD Brno / IDS 
JMK. Cestující jedoucí z/do ŽST Brno-Horní Heršpice mohou použít bez 
doplatku jízdného vlaky v úseku Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. (a opačně) 
s přestupem na NAD v ŽST Brno hl. n. nebo použít mezi zastávkami 
Pražákova – Ústřední hřbitov – Nemocnice Bohunice (a opačně) linky MHD 
50, 60 a 61, v nichž budou akceptovány jízdní doklady ČD, a. s. (včetně 
zaměstnaneckých). 

- Zastávka Troubsko nebude obsluhována, zřízena bude náhradní zastávka 
Troubsko, Nová (jedná se o zastávku autobusů IDS JMK). 

- Zastávka Střelice dolní bude umístěna na nadjezdu nad železniční tratí. 
- Zastávka Střelice bude umístěna před staniční budovou (pouze pro linku C), 

linka B nebude obsluhovat stanici Střelice, bude zřízena náhradní zastávka 
Střelice, Vršovice (jedná se o zastávku autobusů IDS JMK). 

- Zastávka Omice bude na silnici Střelice - Tetčice u odbočky do Omic. 
- Zastávka Tetčice bude u železničního přejezdu. 
- pro zlepšení přestupu na návazné autobusy IDS JMK bude, pro linku A, 

zřízena zastávka Rosice, Husova. 
- Zastávka Rosice u Brna bude umístěna na silnici pod železniční zastávkou. 
- Zastávka Zastávka u Brna bude před staniční budovou.  
- Zastávka Náměšť nad Oslavou bude před staniční budovou. 

 
Cesty větších skupin cestujících Cesty větších skupin cestujících Cesty větších skupin cestujících Cesty větších skupin cestujících     
 
Počty autobusů náhradní dopravy na jednotlivých spojích jsou určeny dle 

příslušných průzkumů frekvence. V této souvislosti žádáme cestující, aby nám, 
u skupinových přeprav o počtu nad 15 osob (dětské tábory, turistické akce apod.), včas 
oznámili, že pojedou. Požadavek musí obsahovat číslo spoje, počet cestujících, nástupní 
a cílovou stanici a telefonický kontakt na objednatele. Požadavek je nutno uplatnit 
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alespoň dva pracovní dny předem, a to buď telefonicky nebo e-mailem na Kontaktním 
centru Českých drah, a. s. – tel.: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti 
Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky. 

 
Cestující na invalidním vozíkuCestující na invalidním vozíkuCestující na invalidním vozíkuCestující na invalidním vozíku    
    
Na těchto tratích jezdí běžně vlaky s vozem umožňujícím přepravu cestující na 

vozíku. V rámci náhradní autobusové dopravy však nebude možné přepravu cestujících 
na vozíku realizovat. Cestujícím nabízíme možnost využít vlaků dálkové dopravy 
jedoucích odklonem přes Havlíčkův Brod. 

 
Přeprava spoluzavazadPřeprava spoluzavazadPřeprava spoluzavazadPřeprava spoluzavazadel a zásilekel a zásilekel a zásilekel a zásilek    
 
Služby uvedené v knižním jízdním řádu se realizují v rozsahu dle výlukových jízdních 

řádů k tratím 240 a 244. Přičemž dětské kočárky se přepravují jako spoluzavazadla a 
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní autobusové dopravy 
vyloučena. 

    
Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka:    
    

• Opatření v čekacích dobách vOpatření v čekacích dobách vOpatření v čekacích dobách vOpatření v čekacích dobách v    ŽST Brno hl.ŽST Brno hl.ŽST Brno hl.ŽST Brno hl.    n.n.n.n. V ŽST Brno hl. n. nečekají 
autobusy NAD na žádné vlaky. Toto opatření neplatí pro NAD za vlak 4858. 
Obdobně v ŽST Brno hl.n. nečekají vlaky všech kategorií na autobusy NAD. 
Toto opatření neplatí pro vlaky 4013, 4121, 4643, 4962 a 4738. 

• V ŽST Brno-Horní Heršpice není možný  není možný  není možný  není možný přestup mezi vlaky na trati 250 a NAD 
za vlaky na tratích 240 a 244. Cestující přestoupí v ŽST Brno hl.n. Jízdní 
doklady vystavené pro přestup v ŽST Brno-Horní Heršpice budou uznávány 
i v úseku Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. a v NAD v úseku Brno hl. n. – Brno, 
Ústřední hřbitov (linka B, C), resp. Brno hl.n. – Brno, Nemocnice Bohunice 
(linka A). 

 
Výlukové jízdní řády jsou k dispozici na stránkách www.cd.cz – ve složce 

„CESTOVÁNÍ VLAKEM – knižní traťové jízdní řády“, v železničních stanicích na tratích 240 
a 244, dále byly, v omezeném počtu, odeslány do vybraných obcí.  

    
Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou při výlukových Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou při výlukových Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou při výlukových Omlouváme se cestujícím za případné problémy, které mohou při výlukových 

činnostech vzniknout.činnostech vzniknout.činnostech vzniknout.činnostech vzniknout. 
 
 
 
 
S pozdravem 

 
 

 v z. Ing. Jiří Kotrman, v. r. 
 Ředitel 

Krajského centra osobní dopravy Brno  
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Přílohy: 
Výlukový jízdní řád k trati 240 
Výlukový jízdní řád k trati 244 
 
 
 
 
 
 
 Výluky na tratích jsou způsobeny  stavebními pracemi, jež zahrnují 

modernizaci, údržbu a opravy tratí,  železničních stanic a zastávek. Cílem 
těchto stavebních prací je zlepšení komfortu cestování, zkvalitnění 
produktů a služeb a  v některých případech i zkrácení cestovních dob. 
Informace o výlukách (vč. informací o organizaci dopravy po dubu výluk) 
naleznete na www.cd.cz/vyluky. O aktuálních výlukách se informujte 
průběžně, nejlépe jeden až dva dny před vlastní cestou – informace jsou 
neustále doplňovány a může docházet ke změnám. 
Prostřednictvím výše uvedené internetové stránky se rovněž můžete 
přihlásit k automatickému odběru informačních e-mailů s přehledem 
výluk na vámi zvolené období, kraje a tratě. 

 


