260 - (Praha -) Česká Třebová - Brno (a zpět)
Brno hlavní nádraží - Adamov
Datum konání: od 11.5.2015, 0:00 do 14.5.2015, 13:30

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne
v úseku Brno hlavní nádraží - Adamov na trati 260 - (Praha -) Česká Třebová - Brno (a zpět) výluka.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu.
Organizace náhradní dopravy ve směru Letovice - Blansko - Brno:
Linka B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno. V ŽST Blansko je zajištěn přestup cestujících
ze směru Letovice na přímé autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno přes Babice nad Svitavou, Bílovice
nad Svitavou a Brno-Židenice.
Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka B – přímá linka ze stanice Brno do stanice Blansko. V ŽST Blansko je zajištěn přestup cestujících
na vlak ve směru Rájec-Jestřebí a Skalice nad Svitavou.
!! Autobusy linky B jedou z ŽST Brno hl. n. o 9 min. dříve oproti pravidelnému JŘ !!
Linka A (výchozí z Brna) – jede ze stanice Brno do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících
mezi uvedenými stanicemi.
Linka A (výchozí z Bílovic nad Svitavou) – jede ze zastávky Bílovice nad Svitavou do stanice
Adamov a slouží pro návoz cestujících z Bílovic nad Svitavou a Babic nad Svitavou na vlaky ve směru
Letovice (v ŽST Adamov je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice).
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Brno hlavní nádraží: před staniční budovou u viaduktu Křenová | Brno-Židenice: před staniční
budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Židenice, nádraží“ | Bílovice nad Svitavou: v obci,
na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice n. S., Žižkova“ a (pro výchozí autobusy ND) v obci
na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice, žel. st.“ (u restaurace Sokolovna) | Babice nad Svitavou:
na odstavné ploše pod LDN Babice nad Svitavou | Adamov: před staniční budovou (na autobusové
zastávce IDS JMK „Adamov, žel. st.“) | Blansko: před staniční budovou

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní.

